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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU 
 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2440 

Genişlik mm 1350 

Yükseklik Mm 1010 

Şasi Malzeme Karbon Fiber Kompozit 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber Kompozit 

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

Motor Tip  BLDC 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün  Hazır Ürün 

Motor gücü kW 2,1 

Motor verimliliği % 92,8 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 7,55 

Batarya type NMC 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 45,6 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 50 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 50,4 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 5275 

Yakıt pili gücü kW - 

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

# - 

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar - 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GXEtoq9anLE 

3. YERLİ 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 ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXEtoq9anLE
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4. MOTOR 

Motor Dokümanları: https://s6.dosya.tc/server3/c9b6lh/C-ARF_MOTOR.rar.html 

4.1 Tasarım Hesaplamaları  

4.1.1 Detay Tasarım Bilgileri 

Motor BLDC: 

Elektrikli araçların tahrik sistemlerinde ağırlıklı beş temel tip elektrik çekiş motoru 

vardır. Bunlar, Fırçalı DC motorlar (DCM), Asenkron Motorlar (ACIM), Kalıcı Mıknatıslı 

Senkron Motorlar (PMSM), Fırçasız DC Motorlar (BLDC) ve Anahtarlamalı Relüktans 

Motorlardır (SRM). Şekil 4.1’de temel elektrik motor çeşitleri verilmiştir. 

 

 Şekil 4.1: Elektrik Motor Çeşitleri 

Araçta kullanılan motor çeşidi ise BLDC motordur. Kalıcı mıknatıslı DC motor, rotorun 

stator ile aynı hızda döndüğü senkron bir motordur. Rotorun alan sargısının yerinin 

sabit mıknatısla değiştirmesiyle geleneksel DC motordan farklılaşır. Kalıcı mıknatıslı 

senkron motor BLDC olarak da adlandırılır. Dış (koşumlu-rotorlu) motor olarak 

tasarlanan motor herhangi bir aktarım aracı olmadan direkt olarak tekerleğe 

bağlanmıştır. Bu sayede aktarım elemanı kullanmanın getirmiş olduğu verim düşüşü 

de engellenmiştir. Doğrudan tekerlekte çalışan bu uygulamanın adına HUB motorları 

denmektedir. 

Tasarımdaki ana noktalar yüksek verimlilik ve yüksek tork olarak 

belirlenmiştir.İstanbulPark pistinin daha eğimli bir pist olmasından dolayı 2020 

Efficiency Challenge’da C-ARF aracı için kullanılan motor gerekli momenti 

sağlayamamaktadır. Bu problemin önüne geçmek amacıyla motor güçlendirilmiştir. 

Motorun ihtiyaç duyulan değerleri sağlaması için, 2Kw olarak tasarlanan motor 4Kw 

değerine çıkartılmıştır. Motorun 4Kw değerine çıkartılması için sadece sarım 

değerlerinde değişiklik yapılmıştır. 
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4.1.2. Motor Tasarım Sınırları   

 

 Gerekli RPM Değerini Belirleme 

Motorun minimum rpm değerini bulmak için tekerlek yarı çapı (r) ve pist uzunluğu (x) 

bilgilerini kullanarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir. 

 

Ortalama hız 371 rpm bulunmuştur fakat pistte bulunan dik yokuşlar göz önüne 

alındığında motorun performansı düz yolda daha yüksek olması gerektiğinden 800 rpm 

değerinde karar kılınmıştır. 

 

Belirlenen Gerilim 

Bataryadan 48V’luk gerilim sağlanmıştır. 

 

Gerekli Güç Değeri                                                                                                                           

Pist şartlarını yerine getirebilmek adına motor moment sınır değeri 45Nm alınmıştır. 

800rpm, 45Nm değerlerinin elde edilebilmesi için ihtiyaç duyulan güç değeri aşağıdaki 

hesaplamalar ile bulunur; 

 (için)         

  

 

 

 

 

 45N.m moment ve 800rpm tasarım sınırları için giriş gücü 4.1Kw hesaplanmış ve bu 

hesap doğrultusunda motor gücünü 2Kw’dan 4Kw’a çıkarma kararı alınmıştır.  

 

 

 



C-ARF 
 

8 
 

Motor Geometrik Parametreleri 

Mevcut motorun geometrik parametreleri tablo 4.1’de verilmiştir.  

Tablo 4.1 : Motorun Geometrik Parametreleri 

 

Oluk-Kutup Kombinasyonu        

İstenilen gücü ve moment değerlerini elde etmek için oluk-kutup kombinasyonu önemli 

bir değişkendir. Ancak kullanılacak motorun oluk-kutup sayısı belli olduğundan farklı 

kombinasyonlar ile elde edilen sonuçlar gözlemlenememiştir. Bu sebepten dolayı 

36oluk 32kutup kombinasyonu, ihtiyaç duyulan moment ve güç değerlerine ulaşma 

noktasında değişiklik yapılamayacak bir tasarım sınırıdır. Oluk-kutup kombinasyonu 

belirlenirken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay ise sarım faktörü değerini ters 

emk eşitliğinden ötürü olabilecek en yüksek değerde tutulmaya çalışmaktır. 3 fazlı 

motorların çoğunluğunda bu değer 0.85-0.95 değerleri arasında değişmektedir. Bu 

araçta kullanılan 36 oluk 32 kutup kombinasyonu ise 0.945’lik sarım faktörü değerine 

sahiptir. Farklı kombinasyonlarda farklı sarım faktörü değerleri şekil 4.2’de 

görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.2: Farklı Sarım Faktörü Değerleri 

 

 

 

STATOR DEĞER (mm) ROTOR DEĞER (mm) 
DIŞ ÇAP 252.6 DIŞ ÇAP 290 
İÇ ÇAP 187 İÇ ÇAP 254 

UZUNLUK 30 UZUNLUK 30 
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4.1.3. TİCARİ YAZILIM İLE TASARIM AŞAMALARI 

ANSYS Maxwell 

Maxwell, üç boyutlu elektrostatik, manyetostatik, eddy akımı ve transient problemleri 

çözmek için sonlu elemanlar analizini (SEA) kullanan etkileşimli bir yazılım paketidir. 

Maxwell kullanarak şunlar hesaplanabilmektedir: 

• Gerilim dağılımlarının ve yüklerin neden olduğu statik elektrik alanları, kuvvetler, 

torklar ve kapasitanslar. 

• DC akımların ve kalıcı mıknatısların neden olduğu statik manyetik alanlar, 

kuvvetler, torklar ve endüktanslar. 

• Elektrik kaynakları ve kalıcı mıknatısların neden olduğu geçici manyetik alanlar. 

Sonlu elemanlar yöntemini kullanan yazılım, iki veya üç boyutlu, düşük frekanslı veya 

yüksek frekanslı elektromanyetik analiz yaparken Maxwell denklemlerini çözerek 

sonuca ulaşır. Maxwell denklemleri elektrik ve manyetizmanın temellerini açıklar.  

Maxwell Denklemleri() 

                   ∇.D = ρ / ε                      ∇.B = 0  ∇ x E = -∂B / ∂t  ∇ x H = J + ∂D / ∂t 

RMxprt Çalışma Mantığı  

RMxprt, ANSYS Maxwell’de ayrıntılı sonlu eleman hesaplamaları için hızlı, analitik 

makine performansı hesaplamaları ve 2 boyutlu 3 boyutlu geometri oluşturma 

sağlayan şablon tabanlı bir elektrikli makine tasarım aracıdır. RMxprt, seçilen elektrik 

makinanın mevcut analitik denklemlerini yazılımı içinde taşır. Böylece; elektromanyetik 

tasarıma geçmeden önce RMxprt ara yüzünde temel boyutlandırma parametrelerini 

girerek makinanın yaklaşık bir analizi gerçekleştirilebilir.Şekil 4.3 ‘de sonlu 

elemanlaryönteminin çalışma akış diyagramı verilmiştir.  

 

Şekil 4.3: Sonlu Elemanlar Yönteminin Çalışma Akış Diyagramı 
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Dönüştürme İşlemi 
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Şekil 1.4: Dönüştürme İşlemleri  
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2KW’lık motoru 4KW’lık bir tasarım haline getirmek için Şekil 4.4’ de hangi 

parametrelerin değiştirildiği gösterilmiştir. Motorun geometrik parametrelerinde 

görüldüğü üzere değişikliğe gidilmemiştir. 4Kw’a çıkarmak için bobinler daha kalın bir 

tel ile sarılıp motorun bataryadan daha fazla akım çekmesi, akım yoğunluğunu 

arttırmasını sağlayıp  motor gücünü de arttırmıştır. 

𝑃 = 𝑣 ∗ 𝐹 ~ 𝑣 ∗ 𝐵 ∗ 𝑙𝐼 = 𝑣 ∗ 𝐵 ∗ 𝑙 ∗ 𝐽𝐴𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟    

Formülden anlaşılacağı üzere motor gücünü arttırmak için gerilim değerini (V) 

manyetik alan kuvvetini (B) motor uzunluğunu (l) current density (J) veya bakır alanı 

(A) değerlerini arttırarak motorun gücünü arttırabilir. Bu artışı elde etmek için bakır 

alanı değeri arttırılmıştır. Bu artım yukarda açıklandığı üzere daha fazla akım çekilmesi 

ile motor gücünü arttırmıştır.  

Sarım Şeması 

Sarım şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şema Ansys RMxpert programında 

oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 4.5: Sarım Şeması 
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Performans Analizleri 

 

Şekil 4.6: Tork-Hız Grafiği

 

Şekil 4.7: Çıkış Gücü-Hız Grafiği 

 

Şekil 4.8: Verim-Hız Grafiği  
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Vuruntu Momenti 

Vuruntu momenti rotorun sabit mıknatısları ile bir Daimi Mıknatıslı (PM) makinenin 

stator yuvaları arasındaki etkileşimden kaynaklanan momenttir. Vuruntu momentinin 

düşük olması istenir. Motor boşta çalıştırılıp rotor döndürüldüğünde motorda sarsıntı 

oluştuğu gözlemlenir motorun bu sarsıntısına sebep olan moment vuruntu momenti 

olarak adlandırılır. 

 

Şekil 4.9: Vuruntu Momenti Grafiği 

Back EMF 

Back EMF motoru boşta çalıştırdığımız zaman faz uçlarında oluşan gerilimi ifade eder. 

806 rpm için Back EMF değeri 23.3V olarak okunur. 

 

Şekil 4.10 Back EMF Grafiği 
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Mesh Çizimi 

Model; üzerinde programın analiz yapabilmesi için içinde maxwell denklemlerinin 

çözdürüldüğü küçük alanlara ayrılır ve ağımsı bir yapı ortaya çıkar. Ağımsı yapının 

sıklığını arttırmak hata payının daha az olmasını sağlar. 

 

Şekil 4.11: Mesh Çizimi 

4.2. MANYETİK ANALİZ ÇALIŞMALARI 

Sabit mıknatıslı bir motor aşırı yük altında çalışırsa motor gerekli torku üretmek için 

daha fazla akım çeker. Akım artışı demanyetizasyona sebep olarak gerekli gücü 

sağlamak için akım çekimini daha da arttırır ve bu yük motorun zamanla aşırı 

ısınmasına sebep olabilir. Artan sıcaklık mıknatıslarda manyetik zorlayıcılığı azaltabilir 

ve demanyetizasyona eğimli hale getirebilir. Artan sıcaklık ile demanyetize olan 

mıknatıslar demanyetizesi hiçbir şekilde geri döndürülemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.12: Manyetik Analiz Adımları 

 

 

Nesne 

Tabanlı 

Normal 

BH Eğrisi 

+HC(+Br) 
Histerezis Tabanlı 

Manyetizasyon 

Eleman 

Tabanlı 

Demag 

Eğrisi + 

Basit Veri 
Demanyetizasyon 

Eleman 

Tabanlı 

Basit Veriler 

(solvedhc 

file) Target 

Design 
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4.2.1. Mıknatıs Materyal Seçim 

Mıknatıs türü; motor tasarımını, proje maliyetini ve motorun performansına etkilerini 

değerlendirerek seçilmiştir. Mıknatısta dikkat edilen özellikler aşağıdaki gibidir; 

• Malzemenin manyetik gücü 

• En yüksek performansta ki verilebilecek maksimum enerji miktarı 

• Demanyetizasyona karşı direnci (İçsel Zorlayıcılık) 

• Malzemenin kaçıncı derecede manyetik özelliklerini yitirdiği bilgisi 

 

Maliyet, mıknatıs gücü, verim ve diğer tasarım gerekliliklerini karşılaması, gibi sebepler 

de göz önünde bulundurularak motorda NdfeB35 mıknatısı kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

4.2.2. Demanyetizasyon Analizi 

Demanyetizasyon testinde motor sürücü tarafından sınırlanan maksimum akım değeri 

ile analiz gerçekleştirilmiştir. Demanyetizasyon testinde önemli bir nokta ise motor 

geometrisinin mesh çiziminin yüksek çözünürlüklü bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu 

sayede daha hassas ölçümler yapmak mümkündür. 

 

Şekil 2.13: Sonlu Elemanlar Analizi 

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere, mıknatıslar 0.7 teslanın altına düşmüyor bu nedenden 

dolayı mıknatıslarda herhangi bir demanyetizasyon oluşmamaktadır. Herhangi bir 

mıknatıs türünün bir fonksiyonla daha iyi temsil edilmesi için, bir akı yoğunluğu B’ye 

karşı H eğrisi ile çalışmak avantajlıdır. Bi ve B arasındaki ilişki: 

 

𝐵 = 𝐵İ + 𝜇0𝐻 
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Hem Br hem de Hci, T sıcaklığının ikinci dereceden polinomları kullanılarak şu 

şekilde tanımlanabilir: 

𝐵𝑟(𝑇) = 𝐵𝑟(𝑇0)(1 + 𝛼1(𝑇 − 𝑇0) + 𝛼2(𝑇 − 𝑇0)2) = 𝐵𝑟(𝑇0)𝑃(𝑇) 

  Br: kalan akı yoğunluğu 

 Hci: içsel zorlayıcılık 

𝐻𝑐𝑖(𝑇) = 𝐻𝑐𝑖(𝑇0)(1 + 𝛽1(𝑇 − 𝑇0) + 𝛽2(𝑇 − 𝑇0)2) = 𝐻𝑐𝑖(𝑇0)𝑄(𝑇) 

 

Burada T0 referans sıcaklığıdır ve α1, α2, β1, β2 mıknatısın sahip olduğu 

katsayılardır. Model sıcaklığa bağlı iki parametre belirlediğinden: artık akı yoğunluğu 

Br (α) ve içsel zorlayıcılık Hci (β), thermal modifier P(T). Hci içsel zorlayıcılığın 

büyüklüğüne göre mıknatısın demanyetize olma durumu kontrol edilir. 

 

Şekil 4.14: Manyetik Alan Dağılımı 

 

Motor simule edilerek manyetik alanlar gösterilmiştir. Simulasyon sonucunda stator ve 

rotordaki kullanılan malzemenin doyum noktaları gösterilmiştir. 

4.3. MEKANİK ANALİZ 

Motorun stator, rotor ve miline maksimum moment değeri uygulanarak mukavemet 

analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde parçaların gerilme değerlerinde 

herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.  
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4.3.1. Stator Üzerinde Gerçekleştirilen Mukavemet Analizi 

 

 

 

Şekil 4.15: Stator Mukavemet Analizi 
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4.3.2 Rotor üzerinde Gerçekleştirilen Mukavemet Analizi 

 

 

 

Şekil 4.16: Rotor Mukavemet Analizi 
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4.3.3 Motor Mili Üzerinde Gerçekleştirilen Mukavemet Analizi 

 

 

Şekil 4.17: Mil Mukavemet Analizi 

 

 

4.4. TERMAL ANALİZ  

 

Soğutma Metodolojisi 

Motor sıcaklığı istenilen sınırın dışına çıkmaması için hava sirkülasyonunu etkili 

kullanabilmek adına hub motor mantığı ile montajı yapılmıştır bu sayede tekerlek 

kısmından girecek hava ile motor soğutma işlemi sağlanabilecektir. 

 

Şekil 4.18: Termal Analiz 
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4.5. ÜRETİM ÇALIŞMALARI 

 

Solidworks Üzerinden Yapılan Çizim 

 

Şekil 4.19: Solidworks İle Oluşturulan 3D Motor Modeli 

2Kw’lık Motor 

 

Şekil 4.20: 2Kw Olarak Tasarlanan Motor 
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Güç Yükseltme İşlemine Başlamak İçin Sarımlar Sökümü 

 

Şekil 4.21: Sarım Söküm İşlemi 

Sarım İşlemi 

Tablo 4.2: Sarım Değerleri 

Paralel Kol Sarım Sayısı İletken Sayısı Tel Kalınlığı 

2 6 8 0.9 mm 
 

Paralel kol, sargı tasarımında faz başına düşen paralel kol sayısıdır. İletken sayısı ise 

bir koldaki tel sayısıdır. 8 tane 0.9mm’lik tel bir araya getirilip her bir oluk etrafında 6 

defa döndürerek sarım işlemi yapılmıştır. 

 

 

Şekil 4.22 : Sarım İşlemi 
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Üretim Aşamasındaki Motor Testleri 

Manyetik alan yönü bobinlerin sarım yönleriyle ilgili olduğundan, sarım yönlerinde 

herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için pusula yardımıyla 3 Amperlik 

akım altında itme çekme davranışı kontrol edilerek manyetik alan yönü testi yapılmıştır. 

 

Şekil 3.23: Pusula İle Manyetik Alan Yönü Testi 

Sarımlarda herhangi bir kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için Meger cihazıyla 

yüksek voltaj uygulanmıştır. Yüksek voltaj sayesinde sarım yapılan alandaki bütün 

dirençler ( Rbakır + Remaye + Rhava ) hesaba katılır bu nedenle emaye üzerinde oluşan 

bir yırtık elektriğin hava yolu ile kaçak oluşturmasını mümkün kılar. Yüksek voltaj 

altında yapılan bu test ile kısa devre kontrolü yapılabilmektedir. 

 

Şekil 4.24: Meger Testi 
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4Kw’lık Motora Dönüştürülmüş Hal 

 

Şekil 4.25: 4 Kw’lık Motor’a Dönüştürülmüş Hal 

4.6.MOTOR TEST SONUÇLARI VE VERİM  

Back EMF Testi 

Rotor çevrilip osiloskoptan voltaj değerleri gözlemlenmiştir. Şekil 4.26’da osiloskoptan 

back emf değeri 3.8V, motor frekansı ise 18.59 okunur; 

𝑛(𝑟𝑝𝑚) =
𝑓𝑥60

𝑝
 

𝑛 =
18,59𝑥60

16
  

𝑛 = 69,71𝑟𝑝𝑚 

69,71 rpm değerinde çevirildiği zaman elde edilen back emf değeri 3.8V dur. Faz 

başına düşen gerilimi bulmak için ise 3.8V değeri fazlar yıldız bağlı olduğundan √3 

değerine bölünür. Buradan faz başına düşen gerilim 2.19V bulunur. 

    
69,71𝑟𝑝𝑚                             2.19𝑉

    806 𝑟𝑝𝑚                                 𝑥𝑉      
  

69,71rpm de 2.19V, 806rpm’de 25.3V olarak bulunur. ANSYS üzerinden yapılan back 

EMF analizinde(Şekil 4.10) 806rpm için 23.3V değeri okundu. Bu sonuçlar 

çerçevesinde bilgisayar analizi ile gerçeklenen test arasında %8’lik hata payı olduğu 

sonucuna ulaşılır. 
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Şekil 4.26: Back EMF Testi 

                                                                                         Test Tarihi : 29.07.2021 
BLDC MOTOR TEST RAPORU 

Tip: BLDC  

KW:  4Kw Faz: 3 faz 

Voltaj Değeri: 48V Elektrik Frekansı: 215HZ (800rpm) 

Akım Değeri: 101A 

Motor Hızı: 800RPM 

Üretici: BTU ELEKTRONOMI 

 

1     MEKANİK KONTROLLER                                                  
           1. Sarım işleri tamamlandı.               
          2. Rotoru elle çevirin ve sürtünme olup olmadığını kontrol edildi. 
 
                    

2.    ELEKTRİK TEST PROSEDÜRLERİ 
           1.  Gevşek kablolar veya hasarlı bileşenler olup olmadığını kontrol edildi.         
          2.  Fazdan faza ve fazdan toprağa megger uygulandı.                                                                                            
          3.  Motor fazları arasındaki direnci ölçüldü.                                                                                 
          4.  Motor dönüşünü test edldi.      
 
               

Motor sarım direnci: 

 
 
 
 

REF Direnç Değeri Endüktans 

A1 - A2 0.00696397Ω 7.32014  

B1 - B2 0.0060968Ω 7.12014  

C1 - C2 0.00662456Ω 7.22014  
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Motor Yalıtım Direnci: (2500V’ta) 
REF Direnç Değeri 

A – B 
 

B – C 
 

C – A 
 

A - Earth 50,87GΩ 

B - Earth 45,70GΩ 

C - Earth 48,54GΩ 
 

4.7 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Tablo 4.3: Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Motor Tipi : BLDC BLDC 

Motor Faz Gerilimi : 48 48 

Motor Gücü : 2kW 4kW 

Motor Hızı : 750 rpm 806 rpm 

Motor Boyutları : 290 mm dış çap 290mm dış çap 

Motor Ağırlığı : 7.55 kg 7, 52 kg 

Motor Verimliliği : %92.8 % 93.77 

Motor Ana Boyutu :   

Stator Boyutu : 252.6 mm 252,6 mm 

Rotor Boyutu : 290 mm 290 mm 

Sargı Şeması :  Şekil 4.5 

Motor Optimizasyonu :   

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  Raporda Gösterilmiştir 

Termal Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  Raporda Gösterilmiştir 

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  Raporda Gösterilmiştir 

Motor Test Yöntemleri ve 

Sonuçları 
:  Raporda Gösterilmiştir 
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5. MOTOR SÜRÜCÜ 

Tasarlanan motor sürücüde testler esnasında çözümlenemeyen arızalar oluşmuştur. 

Bu nedenle takım hazır motor sürücü kullanma kararı almıştır. 

Motor sürücü olarak kelly controller firmasının ürettiği KLS6030H modelitestler  FOC 

sürücü kullanılacaktır. Bu motor sürücü IP66 sertifikasına sahip olup FOC (Field 

Oriented Control) mimarisine sahiptir. FOC ile motor sürücünün verimi %99'a 

ulaşabilmektedir. Motor sürücünün çalışma gerilimi 24-60V arasındadır. Maksimum 

akımı 350 Amper devamlı çekilebilen akım 120 Amperdir. Motor sürücü rejeneratif 

modda da çalışabilmektedir. 

Motor Sürücü Veri Sayfası :   

https://www.kellycontrollers.eu/custom/kellycontroller/image/data/srattached/346db9e

bcbe46997d96fa23e137d53e9_Kelly%20KLS-H%20User%20Manual.pdf 

 

6. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ 
 

6.1 Devre Şematiği  

 

Devre şematik ve baskı devre tasarımları Proteus programı ile yapılmıştır. Batarya 

yönetim sistemi üzerinde bir adet buck dönüştürücü bulunmaktadır. LM2575HVS 

dönüştürücüsü ile batarya gerilimi 12V ile Arduino Nano ve diğer entegreler için ise 

Arduino Nano üzerinde bulunan 5V çıkıştan beslenmektedir. MAX4081 akım algılayıcı 

işlemsel yükselteç  ile akım ölçümü şönt direnç üzerinden yapılmaktadır . Akım 

değerinin ölçülebilmesi için birçok yöntem kullanılmakta olup akım okurken MAX4081 

entegresinde bir sorun çıkması halinde alternatif olarak  lem sensörüyle akım okuma 

işlemi yapılması planlanmıştır. LA55-P lem sensörü için harici bir devre kurulacaktır 

ayrıca direnç üzerinde düşen gerilim devre üzerinde bulunan analog girişten 

okunmaktadır. Koruma için kullanılan röleler yine devre üzerinde bulunan transistörler 

ile kontrol edilmektedir. Herhangi bir sıcaklık artışı durumunda bataryayı soğutmak için 

soğutucunun anahtarlamasını yapan bir devre tasarlanmıştır. Anahtarlama 

yapılabilmesi için BSS138 mosfeti kullanılmıştır. Devre şematiği Şekil 6.1’de verilmiştir. 

 

https://www.kellycontrollers.eu/custom/kellycontroller/image/data/srattached/346db9ebcbe46997d96fa23e137d53e9_Kelly%20KLS-H%20User%20Manual.pdf
https://www.kellycontrollers.eu/custom/kellycontroller/image/data/srattached/346db9ebcbe46997d96fa23e137d53e9_Kelly%20KLS-H%20User%20Manual.pdf
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Şekil 6.1: Devre Şematiği 

LTC6804 entegresine 12 hücre alçak geçiren RC filtre kullanılarak iletilmekte ve yine 

dengeleme için kullanılan MOSFET’ ler LTC6804’ ün anahtar çıkışları tarafından SPI 

haberleşme ile kontrol edilmektedir. Tüm hücre gerilimlerinin alınması ve dengeleme 

kontrolü Arduino Nano ve LTC6804 ile SPI haberleşme kullanılarak yapılmaktadır. 

Şekil 6.2 ‘de Arduino Nano ve Haberleşme devresi verilmiştir. 

 

Şekil 6.2: Arduino Ve Haberleşme Devresi 
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Bu sene oluşturuğumuz kartta geçen sene tasarladığımız kartta yapılan hatalı 

bağlantılar düzeltilmiş ayrıca yarışma kuralları gereğince  sıcaklık artışı durumunda 

uyarı amaçlı flaşör veya buzzer olması istendiğinden yarış esnasında batarya sıcaklığı 

55℃ dereceyi geçtiğinde belli bir süre çalması için devre üzerine ses seviyesi yaklaşık 

90db olan buzzer eklenmiştir. Şekil 6.3’ de tasarlanan Buzzer devresi verilmiştir. 

 

Şekil 6.3: Buzzer Devresi 

Sıcaklık artışı bilgisi analog olarak sıcaklık sensörlerinden alınmaktadır. Devrede 

sıcaklık sensörü olarak DS18B20 modeli kullanılmıştır. Devre kartında temp 

bölümünden karta bağlantılar yapılmış ve veriler bu bağlantılar üzerinden alınmıştır. 

Tasarlanan temp devresi Şekil 6.4’ de verilmiştir. 

 

Şekil 6.4: Temp Devresi 
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6.2 Dengeleme Metodu 

 

Batarya yönetim sisteminde, pasif dengeleme metodu kullanmaktadır. Her hücrenin 

gerilim değeri ölçülmekte ve minimum, maksimum değerler elde edilmektedir. 

Minimum değer dengeleme eşik değeri olarak seçilir. Maksimum hücrenin gerilimi eğer 

eşikten yüksek ise ilgili anahtarı açılarak (iletime geçerek) direnç üzerinde deşarj edilir. 

Deşarj işlem tüm hücrelerin en düşük hücreye eşitlenmesi durumuna kadar devam 

eder. Hücrelerin ölçümü ve dengeleme için LTC6804 entegresi kullanılmaktadır. Bu 

entegre SPI protokolü ile haberleşmektedir. Anahtarlama elemanı olarak P - Kanallı 

MOSFET kullanılmıştır. Hücre dengeleme bağlantı şeması Şekil 6.5’ de verilmiştir. 

 

Şekil 6.5: Hücre Dengeleme Devresi 

Pasif dengeleme deşarj direnci olarak 20Ω değerinde 1W direnç kullanılmıştır. Nominal 

3.6V hücre için yaklaşık 0.18A dengeleme direnci üzerinden akmakta ve yaklaşık 

0.65W harcanmaktadır. 

6.3 Kontrol Algoritması 

 

Batarya yönetim sistemi temel olarak koruma, batarya durumu ve haberleşme 

algoritmaları barındırmaktadır. Koruma işlemi aşırı şarj, aşırı deşarj, sıcaklık ve akım 

koruması şeklindedir. LTC6804 entegresinden alınan hücre gerilimleri, belirlenen 

minimum gerilim değerinde veya altında ise batarya çıkışında bulunan röleler 

tetiklenerek bağlantı kesilir. Aynı şekilde belirlenen maksimum gerilim için de hücre 

gerilimi bu değerden fazla ise aynı işlem uygulanır. Akım koruması için devrede 

bulunan MAX4081 entegresi ve batarya çıkışında bulunan şönt direnç ile akım ölçümü 

yapılır. Batarya paketinde bulunan sıcaklık sensörü ile de sıcaklık takibi yapılır. 

Belirlenen kritik akım ve sıcaklık değerlerinin aşılmasıyla batarya bağlantısı kesilir. 

Batarya yönetim sistemi şeması Şekil 6.6’ te verilmiştir. 
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Şekil 6.6: Kontrol Algoritması 

MAX485 entegresi ile RS232 haberleşme hattı üzerinde oluşabilecek gürültünün 

azaltılması amacıyla RS485’ e dönüştürülür. Batarya yönetim sistemi oluşturulan bir 

protokol ile diğer çevresel birimlerle haberleşmektedir. 

 

6.4 SoC Tahmin Algoritması 

 

Batarya durumu ile ilgili algoritmalar, şarj durumu (SoC) ve pasif dengelemedir. Şarj 

durumu (SoC) Coulomb counting metodu kullanılarak hesaplanmaktadır. Batarya 

yönetim sistemi, akım çekmediği yüksüz durumda toplam gerilime göre bir başlangıç 

şarj durumu belirlenir. Bu orana göre yine başlangıç kalan kapasite miktarı bulunur. Bu 

kapasiteden batarya deşarj olurken her saniye ölçülen akım çıkarılır, batarya şarj 

olurken ölçülen akım eklenerek bir şarj durumu (SoC) elde edilir. Şarj durum (SoC) 

algoritması Şekil 6.7’ te akış diyagramı olarak verilmiştir. 
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                                                                                                                   EVET 

  

                                                                                                                    

 

 

                                                  EVET                                                         HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞLA 

Toplam Batarya Gerilimi VT 

Soc_Init=(VT-VTmin )/(VTmaks-VTmin) 

Kalan Kapasite=Toplam Kapasite* 

Soc_Init 

IBAT==0 

IBAT<0 

SoC=SoC_Init 

Kalan Kapasite=Kalan 

Kapasite-(IBAT/3600) 

SoC=(Kalan Kapasite/Toplam 

Kapasite)*100 

Kalan Kapasite=Kalan 

Kapasite+(IBAT/3600) 

Şekil 6.7: SoC Tahmin Algoritması 
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6.4 Baskı Devre Çalışmaları 

 

Batarya yönetim sistemi baskı devresi Proteus programı kullanılarak tasarlanmıştır. 

Baskı devre ölçüleri 161.503 mm x 103.8 mm boyutlarındadır. Baskı devre üzerinde 

manyetik alan girişimini (EMI) azaltmak amacıyla Faraday kafesi oluşturulmuştur. 

Ayrıca yük akımı devre üzerinde olmayıp şönt direnç üzerinden ölçülmektedir böylece 

devre ana akımdan izole olarak çalışmaktadır. Baskı devre Şekil 6.8’ de verilmiştir.  

 

Şekil 6.8: Baskı Devre PCB Görüntüsü 

 

6.5 Üretim Çalışmaları 

 

Devre tasarlandıktan sonra uygun devre elemanları ve baskı devre kartı tedarik edilip 

lehimleme işlemi okul atölyesinde yapılmıştır. Oluşturulan devrede Arduino nano 

kullanıldığından kodlama bu denetleyici üzerinden yapılmıştır.  
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Yapılan lehmleme çalışmaları esnasında çekilen görüntüler Şekil 6.9’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.9: Üretim Çalışmaları 

Baskı devrenin elemanları kart üzerinde lehimlenmiş hali Şekil 6.10’ da verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.10: Baskı Devre Son Hal 
 

Üretilen Batarya Yönetim Sistemi’nin test etmek amacıyla Samsung IMR 1865025R Li-

ion pili kullanılmıştır. Li iyon pillerin hafıza etkisinin bulunmaması, şarj etmek için 
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tamamen boşaltması gerekmemesi, sıcaklığa karşı çok hassas olması ayrıca yüksek 

gerilim verebilmesi bu pili tercih etme sebebleridir.Test için kullanılan Samsung IMR 

1865025R li-ion pil, 18 mm'lik bir çapa ve 65 mm'lik bir boya sahip silindir şeklinde bir 

pildir. 1865025R pil, araba aküsü ile aynı prensiple çalışması ve elektrik üretmesi tercih 

edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Kullanılan pilin kapasitesi 2500 mAh, anlık akım 

değeri 20A (25 ° C’de), ağırlığı 45g, nominal gerilimi 3.6V’tur. Şekil 6.11’ da kullanılan 

test pillerinin görüntüsü bulunmaktadır. 

 

Şekil 6.11: Test Pilleri 

 

6.6 Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : Hazır Hazır 

Çıkış Voltajı : 48 V 45 V 

Çıkış Akımı : 20 A 117,22 A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : Merkezi BYS Merkezi BYS 

SoC Tahmin Algoritması : Coulomb Sayma Metodu Coulomb Sayma Metodu 

Kontrol Algoritması : Arduino Nano Arduino Nano 

Yerli mi Değil mi  Yerli Yerli 
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7. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 

Yerleşik Şarj Birimi Dokümanları: https://s6.dosya.tc/server3/ahzlkk/PB-1000-

spec.pdf.html 

Geliştirme raporunda tasarlamış olduğumuz şarj ünitesinde karşılaşılan ve 

çözümlenemeyen sıkıntılardan dolayı hazır şarj ünitesi kullanma kararı alınmıştır. Bu 

yüzden araştırmalar sonucunda araca en uygun şarj ünitesinin Mean Well firmasının 

PB-1000 serisinden PB-1000-48 kodlu şarj ünitesi olduğu kararlaştırılmıştır. 

 

7.1 Şarj Ünitesi Özellikleri  

 

• Kurşun asitli aküler (su basmış, Jel ve AGM) ve Li-ion aküler (lityum demir ve 

lityum manganez) için şarj cihazı. 

• Çıkış panelinde seçilebilir 2/3/8 kademeli şarj 

• Dahili pil kurtarma işlevi 

• Evrensel AC girişi / Tam aralık 

• Koruma: Ters Kutup / Kısa devre / Aşırı voltaj / Aşırı sıcaklık 

• Mikroişlemci tarafından kontrol edilir 

• 3 renkli led yükleme göstergesi 

• Dahili uzaktan açma kapama kontrolü 

• 2-Çıkışlı şarj cihazı 

• Sıcaklık telafisi işlevi 

• FAN açma/kapama kontrolü (şarj akımına bağlıdır) 
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7.2 Çalışma Algoritması 

 

Mean Well firmasının paylaşmış olduğu veri sayfasında verilen çalışma sistemi Şekil 

7.1’ de verilmiştir. 

 

Şekil 7.1: Yerleşik Şarj Ünitesi Çalışma Algoritması 

 

7.3 Teknik Çizimler 

Mean Well firmasının paylaşmış olduğu veri sayfasında verilen yerleşik şarj ünitesi 

çizimleri Şekil 7.2’ de verilmiştir. 

 

Şekil 7.2: Yerleşik Şarj Ünitesi Çizimleri 
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7.4 Şarj Ünitesi Teknik Bilgiler 

 

 

Şekil 7.3: Teknik Bilgiler 
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8. BATARYA PAKETLEME 

Aracımızda kullanılacak batarya paketi hazır olarak alınmıştır. Batarya paketinin 

boyutu 15x31x41 cm olup ağırlığı 28 kg’dır. 4 adet M8 cıvata ile montajını sağlanan 

batarya paketinin özellikleri Tablo 8.1’de verilmiştir. 

 
Tablo 8.1: Batarya Paketi Özellikleri 

 Hücre (V) Paket (V) 

Nominal Voltaj 3,8 45,6 

Şarj Kesme Voltajı 4,2 50,4 

Deşarj Kesme Voltajı 3,3 39,6 

Maksimum Şarj Akımı 360 Amps (10 sn) 

 

Batarya Paketinin görüntüleri Şekil 8.1’ de verilmiştir. 

 

 
Şekil 8.1: Batarya Paketi 
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9. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS) 

Araç kontrol ünitesi, araç için gerekli fiziksel verileri toplayıp bir ekran vasıtasıyla pilota 

gösteren ve bu fiziksel verileri uzakta bulunan bir cihaza ya da sunucuya aktarır. Bu 

sayede araç hızı, batarya ve anlık güç gibi değerler sürekli olarak pilot tarafından 

kontrol edilerek en verimli şekilde aracın hareketi sağlanır.  

 

Araç kontrol ünitesinin aldığı ve işlediği verileri şu şekilde sıralanabilir: 

 

● Batarya yönetim sistemi üzerinden üzerindeki akım, gerilim ve sıcaklık 

bilgilerinin alınması 

● Motor sürücüden gelen akım ve gerilim bilgilerinin alınması 

● Sıcaklık sınırına ulaşıldığında buzzer sisteminin aktif edilmesi 

● Tüm alınan bu verilerin LCD ekran üzerinde gösterilmesi 

 

Bu görevleri yerine getirecek eleman ve ekipmanların seçimi: 

 

● Arduino Due 

● 4.3 Inch Nextion HMI Dokunmatik TFT LCD Ekran 

● Lora Modülü (Ra-01) 

 

Daha önceki raporda açıkladığımız ve seçtiğimiz elemanların yerine  başka elemanlar 

seçilmiştir. Bu değişikliklerin yapılma sebebi araç kontrol ünitesi kartının tasarımını 

yaparken daha uygun elemanların kullanılması gerektiği ve seçilen yeni ekipmanların 

kullanım ve yazılım kolaylığı açısından avantaj sağlamasıdır. Bu doğrultuda seçilen 

her elemanın seçilme nedenleri aşağıdaki gibidir. 

 

● Arduino Due: İşlemleri yapacak yeterli işlemci hızına sahip olması ve can bus 

haberleşmesi için I/O pinleri bulundurmasından dolayı tercih edilmiştir. 

● 4.3 Inch Nextion HMI Dokunmatik TFT LCD Ekran: Önceki seçilen 6610 Nokia 

LCD ekran seçimine göre yazılım kolaylığı sağlaması, kullanıcı için geniş bir 

arayüz sağlaması ve arduino due ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesinden dolayı 

tercih edilmiştir. 

Lora Modülü (Ra-01): NRF24L01 modülü yerine Lora modülü daha stabil bir bağlantı 

sağlayabilmesi, NRF24L01 modülüne göre mesafe konusunda sıkıntı yaşamaması ve 

düşük güç tüketiminden dolayı tercih edilmiştir. 
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9.1 Araç Kontrol Ünitesi Final Şematik VE PCB Tasarımı  

 

Şekil 9.1: PCB Kartın Ön Yüzü 

 

 

Şekil 9.2: PCB Kartın Arka Yüzü 
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Şekil 9.3: PCB Kartı Elemanlar Arası Bağlantılar 

 

 

 Şekil 9.4: Araç Kontrol Ünitesi Şematik Tasarım 
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Şekil 9.5: Araç Kontrol Ünitesi Şematik Tasarım 

 

Şekil 4 ve 5 üzerinde de görüleceği üzere Arduino Due ekipmanına gidecek olan 

bağlantılar PCB üzerinde tasarlanarak üretilmiştir. Ayrıca Şekil 9.1 ve 9.2’de PCB 

tasarımına ait olan görseller bulunmaktadır.  Önceki tasarıma göre elemanları değişen 

bu araç kontrol ünitesinin tasarımı tekrardan yapılmış ve bağlantıları ona göre 

düzenlenmiştir. CANBUS konnektörleri üzerinden gelecek sıcaklık, akım, hız ve gerilim 

bilgileri arduino due üzerinde işlenerek J14 konnektörü sayesinde ekrana alınan veriler 

gönderilecektir. PCB üzerinde U1 elemanı olarak adlandırılan LoRa modülü araç 

kontrol ünitesinin topladığı verileri yarış alanında bulunan alıcı istasyona göndererek 

araç hakkındaki bilgiyi takıma sağlayacaktır. 
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9.2 Araç Kontrol Ünitesi Baskı Devreleri  

 

Araç kontrol ünitesi son final tasarımı Altium Designer üzerinden çizilmiştir. Kartın 

basım işlemleri ise yurtdışında yaptırılmıştır. Şekil 9.6 ve 9.7’de PCB tasarımının 

basılmış hali görülmektedir. 

 

Şekil 9.6: PCB Tasarımının Baskı Hali 

 

 

Şekil 9.7 :PCB Tasarımının Baskı Hali 
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Baskı işlemleri gerçekleştirilen PCB kartına elemanlar lehimlenmiş ve kart deneme 

işlemleri için hazır hale gelmiştir. PCB kartının elemanları lehimli hali Şekil 9.8 ve 9.9’da 

verilmiştir.  

 

 Şekil 9.8: PCB Kartı  

 

Şekil 9.9: PCB Kartı 
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9.3 Araç Kontrol Ünitesi Haberleşme Yöntemi 

 

Araç kontrol ünitesi, çeşitli birimlerden gelen verileri işleyerek kullanıcıyı bilgilendiren 

bir kontrol ünite merkezidir. Batarya, batarya yönetim sistemi, motor sürücü ve aracın 

hız bilgisi gibi verileri işleyerek kullanıcıya ekran üzerinde bu bilgileri sunan ve gerekli 

uyarıları veren bir sistem bütünüdür. Şekil 9.10 üzerinde görüldüğü üzere tüm sistem 

özetlenmiştir. Bu sistemin nasıl çalıştığı ve verilerin nasıl aktarıldığı Şekil 9.11’de 

diyagram üzerinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.10: Araç Kontrol Ünitesi Sistemi 

 

Şekil 9.11: Veri Aktarışı 
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9.4 Telemetri 

 

Araç üzerinde bulunan LoRa Ra-01 modülü üzerinden yarış alanında bulunan 

takımımız tarafından kontrol edilen bilgisayara bağlı alıcı ile bir konsol üzerinden veriler 

takip edilecektir.  

LoRa modülü (Ra-01), Anxinke Technology tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 

Bu modül, ultra uzun mesafeli yayılmış spektrumlu iletişim için kullanılır. Radyo çipi 

SX1268, ultra uzun mesafeli yayılmış spektrumlu iletişim için esas olarak LoRa™ uzak 

modemi kullanır. Güçlü parazit önleme özelliğine sahiptir ve mevcut tüketimi en aza 

indirebilir. SEMTECH'in LoRa™ patentli modülasyon teknolojisi ile SX1268, -148dBm 

üzerinde yüksek hassasiyete, 22dBm güç çıkışına, uzun iletim mesafesine ve yüksek 

güvenilirliğe sahiptir. Aynı zamanda, geleneksel modülasyon teknolojisi ile 

karşılaştırıldığında, LoRa™ modülasyon teknolojisi, aynı zamanda geleneksel tasarım 

çözümlerinin aynı anda hesaba katmadığı mesafe, parazit önleme ve güç tüketimi 

sorununu çözen engelleme ve seçimde belirgin avantajlara sahiptir. Uygulama alanları 

otomatik sayaç okuma, ev bina otomasyonu, güvenlik sistemleri ve uzaktan sulama 

sistemlerinde kullanılmaktadır.  

Araç kontrol ünitesi üzerinde bulunan lora modülü ile mikrodenetleyici SPI yoluyla 

haberleşir ve haberleşme hızları 300kbps’a kadar çıkabilmektedir. 
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10. DİREKSİYON SİSTEMİ  
 

Aracımızda bulunan direksiyon sistemi hazır alınmıştır. Seçim aşamasında direksiyon 

sisteminin aracın yönlendirmesinde yeterli olabilmesi hedeflenerek ağırlık ve maliyet 

açısından en uygun sistemin kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca alınan parçaların 

araç üzerine uygunluğunun sağlanması için rot kolunda gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Direksiyon sisteminin görseli Şekil 10.1’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 10.1:  Direksiyon Sistemi 

Direksiyon sisteminin montajlanmış hali Şekil 10.2‘de verilmiştir. 

 

 

Şekil 10.2: Direksiyon Sistemi Montajlı Hali 
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11. KAPI MEKANİZMASI  
 

Aracımızın kapı menteşe bağlantıları hazır olarak kullanılacak olup, ilgili elemanlar ile 

alakalı görseller Şekil 11.1’de verilmiştir. 

Kapılar yarışma standartlarında belirtilen 50x80 profil girebilecek şekilde uygun ölçüde 

tasarlanmış olup, buna göre imalatı gerçekleştirilmektedir. Yan yana koltuk 

kullanılmasından dolayı kapının kapanması ve açılması son derece kolay olarak 

gerçekleştirilebilir. Hazır olarak aldığımız set ile; içeriden ve dışarıdan kapıyı 

açabilmemiz ve kilitleyebilmemiz mümkündür. 

 

Şekil 11.1: Kapı Mekanizması 
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12. MEKANİK DETAYLAR 
 

12.1 Teknik Çizimler 

 

Şekil 12.1 Teknik Çizimler 

12.2 Mukavemet Analizleri  

 

Araçta kullanılacak olan roll bar için mukavemet ve üretim yöntemlerine uygunluğun 

yanı sıra maliyet de göz önünde bulundurularak alüminyum 6063 T6 kullanılması 

uygun görülmüştür. Buna göre mukavemet analizi Ansys ortamında gerçekleştirilmiştir. 

Analiz sırasında geometri taban kısmından sabitlenmiş ve kurallarda belirtildiği gibi üst 

noktasından yatay yönde 1 kN uygulanacak şekilde analiz gerçekleştirilmiştir. Şekil 

12.2’de ve Şekil 12.3’te gösterilen sonuçlara göre maksimum deformasyon 1,8 mm ve 

maksimum gerilme 69 MPa olarak bulunmuştur. Roll barın yüksekliği 860 mm olmak 

üzere H/200 4,2 dir. Bu değer maksimum deformasyon değerinden büyük olduğu için 

tasarım güvenlidir. 
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Şekil 12.2: Mukavemet Analizi 

 

 

Şekil 12.3: Mukavemet Analizi 

 

12.3 Dış Kabuk Üretimi  

 

Aracın dış kabuğu, sürücü ve tüm elektronik komponentleri koruyarak aerodinamik 

yapısıyla şasi üzerine monte edilen yaşam alanıdır. İlk olarak teknik resimlerde 

görüldüğü gibi üç boyutlu model oluşturulmuştur. Araç bütünlüğünün hafif, 

mukavemetli ve kolay erişilebilir sarf malzemeler olması amacıyla karbon fiber takviyeli 

polimer (CFRP) kompozit vakum infüzyon yöntemiyle üretimi gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. Aracın kabuk kalıbının oluşturulması için öncelikle MDF levhalar üst üste 

yapıştırılmıştır. Aracın kalıbının oluşturulması için bu yapıştırılarak bütünlük 

oluşturulan levhalar 5 eksen CNC yardımıyla karbon fiber serim işlemi ve vakumlama 

işlemine uygun hale getirilmiştir. Üretim aşaması Şekil 12.4’te verilmiştir. 
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Şekil 12.4: Dış Kabuk Üretim Çalışmaları 

12.4 Şasi Üretim  

 

Aracın şasisinin hafif, mukavemetli ve aerodinamik olması amacıyla karbon fiber 

takviyeli polimer (CFRP) kompozit vakum torbalama yöntemiyle üretimi 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kabuk işleminde de olduğu gibi MDF levhalar üst üste 

şasinin boyutlarında işlenecek şekilde yapıştırılmıştır. Bu levha bütünü 5 eksen CNC 

yardımıyla işlenmiştir. 

 

Şekil 12.5: Şasi Üretim Çalışmaları 

 

Tüm bu işlemler sonrasında karbon elyaf serim öncesinde kompozit kalıbın 

çıkarılmasının kolay olması, kalıp ve parçada deformasyonun daha az olması için 

öncelikle Polivaks N kalıp ayırıcı ve Polivaks Sıvı PVA iki bileşenli kalıp ayırıcı 

sürülmüştür. 
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Kalıp ayırıcı sonrasında karbon fiber kompozit serimi öncesinde yüzeyin daha 

pürüzsüz ve koruyucu özellikte olması için Poliya Polijel F-206 jelkot sürülmüştür. 

Kuruyan jelkot üzerine geliştirme raporunda açıklanan analiz sonuçlarında bulunan 

mukavemet değerlerine göre 2 kat 245gr/m2 karbon elyaf + 4mm PVC köpük + 2 kat 

245gr/m2 karbon elyaf, Poliya Polives 701 yüksek dayanımlı performans epoksi 

reçinesi sürülerek kalıba dikkatli bir şekilde serilmiştir. Ardından şasi üzerinde montaj 

kolaylığını sağlamak amacıyla peel ply, fazla reçineyi vakum ile çekilmesi için mavi 

delikli naylon, fazla reçinenin emilmesi ve vakumun tüm kalıba etkisini göstermek için 

vakum keçesi, son olarak vakum ortamını sağlamak için vakum torbası ile vakum 

sızdırmazlık macunu kalıp üzerine dikkatli bir şekilde serilmiştir. 

 

Şekil 12.6: Şasi Üretim Çalışmaları 

1 gün boyunca beklemeye bırakılan kompozit parça tamamen kürlendikten sonra 

kalıptan çıkarılmıştır. Tekerlek kısımlarındaki fazlalıklar ve kenarlardaki çapaklara trim 

işlemi gerçekleştirilerek kesilmiştir. 

 

Şekil 12.7: Şasi Üretim Çalışmaları 

 

 



C-ARF 
 

54 
 

Yapmış olduğumuz şasinin güvenirliliği ve mukavemetini artırmak amacıyla ön ve arka 

düzeneği ayakta tutacak ve birbirine bağlayacak bir alüminyum şasi güçlendirmesi 

yapılmıştır. Bu güçlendirmenin kuvvetin bir kısmını taşıması hedeflenmektedir. Bu 

işlemler sonucunda bağlantı elemanları, arka ve ön tekerlek bağlantı parçaları ve roll 

bar şasiye entegre edilmiştir.  

 

 

Şekil 12.8: Şasinin Son Hali 

 

 

Şekil 12.9: C-ARF Şasi ve Kabuk Birleştirilmiş Hali 
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12.5 Enerji Tüketim Hesabı  

• %6 eğimde 50 km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücü hesabı: 

 

𝑀 = 200 𝑘𝑔     𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2
    𝛼 = 6 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒    𝑝𝑎𝑖𝑟 = 1,225 

𝑘𝑔

𝑚3
     𝐶𝑑 = 0,247 

𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 = 1,13 𝑚2     𝐶𝑟𝑟 = 0,015 
𝑚

𝑠2
    𝑟 = 0,2842 𝑚 (𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤) 

𝐷 = 0,5684 𝑚 (𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 ç𝑎𝑝𝚤)    𝑣 = 50
𝑘𝑚

ℎ
= 13,89 𝑚/𝑠 

𝐹𝑡𝑟 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑆𝑖𝑛(𝛼) + 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝛼) ∗ 𝐶𝑟𝑟 +
1

2
∗ (𝑝𝑎𝑖𝑟) ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 ∗ 𝑣2 

𝐹𝑡𝑟 = (200 𝑘𝑔 ∗ 9,81 
𝑚

𝑠2
∗ sin(6)) + (200 𝑘𝑔 ∗ 9,81

𝑚

𝑠2
∗ cos(6) ∗ 0,015 

𝑚

𝑠2
) + (0,5 ∗ 1,225 

𝑘𝑔

𝑚3

∗ 0,247 ∗ 1,13 𝑚2 ∗ 13,89 
𝑚

𝑠

2

) 

𝐹𝑡𝑟 = 267,336 𝑁 

𝑇 = 𝐹𝑡𝑟 ∗ 𝑟 => 𝑇 = (267,336 𝑁 ) ∗ (0,2842 𝑚) => 𝑇 = 75,976 𝑁𝑚 

 

𝑁 =
𝑣

𝜋 ∗ 𝐷
∗ 60 => 𝑁 =

13,89 𝑚/𝑠

𝜋 ∗ (0,5684 𝑚)
=> 𝑁 = 466,71 𝑑𝑒𝑣/𝑑𝑘 

𝑃 =
𝑇 ∗ 𝑁

9550
=> 𝑃 =

(75,976 𝑁𝑚) ∗ (466,71
𝑑𝑒𝑣
𝑑𝑘

)

9550
=> 𝑃 = 3,713 𝑘𝑊 

 

1,5 kW gücünde motor ile %6 eğimde ulaşılabilecek maksimum hız hesabı: 

𝑃 =
𝑇 ∗ 𝑁

9550
=> 𝑁 =

9550 ∗ 𝑃

𝑇
=> 𝑁 =

9550 ∗ (1,5 𝑘𝑊)

(75,976 𝑁𝑚)
=> 𝑁 = 188,54 

𝑑𝑒𝑣

𝑑𝑘
 

 

𝑁 =
𝑣

𝜋 ∗ 𝐷
∗ 60 => 𝑣 =

𝑁 ∗ 𝜋 ∗. 𝐷

60
=> 𝑣 =

188,54
𝑑𝑒𝑣
𝑑𝑘

∗ 𝜋 ∗ 0,5684 𝑚

60
= 5,911 

𝑚

𝑠
 

 

𝑣 = 20,199 𝑘𝑚/ℎ 
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Gerekli enerji tüketimi; 

𝑉 =  50 𝑘𝑚/ℎ =  13,89 𝑚/𝑠 

𝑡(𝑠𝑛) =
4000

 𝑉
=>  𝑡(𝑠𝑛) =

4000

13,89
𝑚
𝑠𝑛

 =  287,976 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 

𝑡(𝑠𝑎𝑎𝑡) =  287,976 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 ∗   
1 𝑠𝑎𝑎𝑡

3600 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒
 =  0,0799 𝑠𝑎𝑎𝑡 

𝐷1  =  𝑃𝑏𝑎𝑡  =  𝐹𝑡𝑟  ∗ 𝑉(𝑚/𝑠𝑛) ∗
1

𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
∗

1

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

𝐹𝑡𝑟 =  267,336 𝑁 

𝑉 =  13,89 𝑚/𝑠𝑛 

1

𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
= 0,9 (𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚 %90 𝑎𝑙𝚤𝑛𝑚𝚤ş𝑡𝚤𝑟)    

1

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
= 0,88   

 

𝐷1 =  𝑃𝑏𝑎𝑡  =  267,336 𝑁 ∗  13,89 𝑚/𝑠𝑛 ∗  0,9 ∗  0,88 =  2940,931 𝑘𝑊 

𝑃𝑏𝑎𝑡  ∗  𝑡𝑠𝑎𝑎𝑡 =  𝑊ℎ 

 

𝑊ℎ𝑎𝑟𝑐𝑎𝑛𝑎𝑛(ℎ)  =  2940,931 𝑘𝑊 ∗  0,0799 𝑠𝑎𝑎𝑡 =  234,98 𝑘𝑊. 𝑠𝑎𝑎𝑡 
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12.6 Maliyet Hesabı  

Tablo 12.1: Maliyet Tablosu 

YÖNLENDİRME MEKANİZMASI 

Direksiyon Kutusu     300 ₺ 

Rot Kolu   2 60 ₺ 

Mil   1 170 ₺ 

ŞASİ ve DIŞ KABUK 

Şasi Kalıp MDF Ücreti*     6.000 ₺ 

Şasi Kalıp İşleme Ücreti*     4.000 ₺ 

Dış Kabuk Kalıp MDF 

Ücreti* 
    9.000 ₺ 

Dış Kabuk Kalıp İşleme 

Ücreti* 
    6.000 ₺ 

Karbon Fiber* 50 m2 1 4000 ₺ 

Kalıp Ayırıcı   1 71,34 ₺ 

PVC Köpük   5 1.038,68 ₺ 

Vakum Torbası 23 m2 1 290,41 ₺ 

Vakum Keçesi 7,50 m2 1 70,73 ₺ 

Soyma Kumaşı (Peel Ply) 7,60 m2 1 160,14 ₺ 

Delikli Naylon (Ayırıcı Film) 7,25 m2 1 83,75 ₺ 

Vakum Sızdırmazlık Macunu 15 m 4 305,34 ₺ 

Epoksi 18 kg 1 1.019,52 ₺ 

DİĞER HARCAMALAR 

Fren Sistemi   2 456 ₺ 

Boya     400 ₺ 

Elektronik Malzeme     5.000₺ 

Cam     1.000₺ 

Kaynak İşleri     1.000 ₺ 

Porya     300 ₺ 

Toplam Maliyet     40.725,91 ₺ 

  

* ile gösterilen parçalar sponsor tarafından 
temin edilmiştir. 
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13. ARAÇ ELEKTRİK ŞEMASI 
 

 

 

Şekil 13.1: Araç Hat Şeması 
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Şekil 13.3: Güç Devresi 
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Şekil 13.4 : Sembol Listesi 
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14.ORJİNAL TASARIM  
 

Gün geçtikçe tüm dünyada elektrikli araçlar ve şehir içi taşıma alanında önemli 

gelişmeler yaşanmış ve yaşanmaya devam edilmektedir. Bu sebeple Bursa Teknik 

Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Otonomi Topluluğu altında BTÜ ELEKTRONOMİ 

takımı olarak son yıllarda otomotiv endüstrisinde yaşanan hızlı paradigma değişiminin 

sunduğu elverişli ortam içerisinde elektrikli mikro taşıtlar (quadricycle) teknolojilerini 

geliştirmeye odaklanarak çalışmalar sürdürülmektedir. Özellikle elektronik, yazılım ve 

mekanik sistemler alanında yoğunlaşarak öz sermaye ve destekler ile birlikte 

gerçekleştirilen bu çalışmalar doğrultusunda modern, aerodinamik, minimalist ve güçlü 

bir tasarımıyla, milli ve özgün olarak ülkemiz ve dünyada bilgi, birikim ve deneyime 

sahip olmak, ayrıca katma değer kazandırılması planlanmıştır. 

Bu hedefle 7’ den 70’ e devletin kurum ve kuruluşları, özel şirketler, esnaflar, insanlar, 

sürücü kursları, acil müdahale ekipleri, kan bankaları, ilaç depoları ve bunun gibi birçok 

alanda öncü şekilde kullanılabilecek boyutlarda bir elektrikli araç ortaya çıkarılmıştır. 

Özgün tasarım, geniş görüş açısı, güçlü elektrik motoruyla çevre dostu ve verimli sürüş 

keyfi, yüksek performanslı malzeme olan kompozit şasi ve kabuk bütünlüğüyle yüksek 

güvenlikli yaşam alanı sunulmuştur. 
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Şekil 14.1: ARACIMIZ 


