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1. Araç Özellikleri Tablosu 

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3350 

Genişlik mm 1250 

Yükseklik mm 1015 

Tekerlek sayısı # 4 

Şase malzeme Alüminyum 6063 T6 

Kabuk malzeme Karbon fiber 

Fren sistemi Hidrolik disk, 
ön, arka, el freni 

4 teker bağımsız hidrolik disk 

Motor tip Dış rotorlu BLDC  

Motor sürücü Kendi tasarımları, hazır ürün  Kendi tasarımımız   

Motor gücü kW 2x600W 

Motor verimi % >92% 

Motor ağırlığı kg ~6 kg 

Batarya tür Li-ion 

Batarya paketi nominal 
gerilimi 

V 100.8 

Batarya paketi kapasitesi Ah 21  

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 117.6 

Batarya paketi enerjisi Wh 2469.6 

Yakıt hücresi gücü kW - 

Hidrojen silindirlerinin 
sayısı 

# - 

Hidrojen silindir basıncı bar - 

Süper kapasitör evet/hayır - 

Kategorinizle ilgili alanları doldurmalısınız. 
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2. Dinamik Sürüş Testi  

Dinamik sürüş test videosu: https://youtu.be/Tpjz9BXKXDo 

3. Yerli Parçalar 

 

1. Motor  Electromobile/Hydromobile 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücü Electromobile/Hydromobile 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BMS)  Electromobile/Hydromobile 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj cihazı Electromobile için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi (EMS)* Hydromobile için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketlemesi Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç kontrol ünitesi (VCU) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt hücresi* Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt hücresi kontrol sistemi 
(devre)* 

Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon gözleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece Hydromobile kategorisi  

  

https://youtu.be/Tpjz9BXKXDo
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4. Motor  

Efficiency Challenge 2021 elektrikli araç yarışlarında kullanacağımız motor 2020 yılını 

motorunu temel almaktadır ve hesaplamalar sonucu bulunan tasarım parametreleri ile 

daha verimli bir motor amaçlanmıştır. Bu amaç ile motorumuzda kullanılan enkoderli 

sürüşe ek olarak, hall effect sensörlü sürüş için sensör konumlarının bulunması ve 

testlerinin gerçekleştirilmesi planlanmakta. Bununla birlikte temel tasarım 

parametrelerimiz ile yeni analizler ve motorlar denenmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara 

bağlı gerekli bir durumda rotor ve stator tasarımının değişikliği hedeflenmektedir. Bu süreç 

için hesaplamalarımız ve analizlerimiz daha verimli bir motor için devam etmektedir. 

Motor tasarımı proje dosyası: https://we.tl/t-tlT2bgMza3 

4.1 Tasarım Hesaplamaları  

 

Atay proje ekibi tarafından Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarında kullanılacak 

olan bir motor tasarımı yapılmıştır. Aracın bürüt ağırlığı yaklaşık 220 kg ve kabuğun ön 

yüzey alanı 0,92 m2’dir. Akış analizi sonucunda cd =0,30 bulunmuştur. Tekerlek yarı yapı 

R= 0,28 m’dir. Yol eğiminin ise 0 olacağı düşünülmektedir. Sürtünme katsayısı olan ise 

Kr’yi ise 0.012, havanın kütle yoğunluğunu (ρ) da 1.2 kg/m3 alabiliriz. 60 km/sa hız ise 

16.67 m/sn hız yapmaktadır.  

Yarış sırasında gerekli olacak olan motor gücünün hesabını yapmak için öncelikle 

denklem 1’de yer alan araç üzerine etkiyen kuvvetleri hesap etmemiz gerekmektedir.  

 

𝐹𝐴𝑟𝑎ç = 𝑚 ∗  𝑎 + 12 ∗ 𝐶𝑑 ∗ A ∗ ρ ∗ 𝑉𝐴𝑟𝑎ç2 + 𝐾𝑟 ∗ m ∗ g ∗ +m ∗ g ∗ sin (θ)                                   

 

Araç belirtilen yol boyunca sabit hızla gittiği düşünülerek ivmesi 0 olarak kabul edilecektir. 

Bu durumda değerleri yerine koyduğumuzda;  

 

𝐹𝐴𝑟𝑎ç = 220 ∗ 0 + 12 ∗ 0,3 ∗ 0,92 ∗ 1,2 ∗ 16,672 + 0,012 ∗ 220 ∗ 9,81 ∗ +220 ∗ 9,81 ∗ sin (0)   

 

𝐹𝐴𝑟𝑎ç = 0 + 46,02 + 25,09 + 0                                                                                                                       

 

𝐹𝐴𝑟𝑎ç = 71,92 𝑁                                                                                                                                                   

 

Olarak bulunur. Buradan denklem 2 yardımıyla bu kuvveti sağlamak için gerekli olan güç 

bulunabilir.  

 

𝑃𝐴𝑟𝑎ç = 𝐹𝐴𝑟𝑎ç ∗  𝑉𝐴𝑟𝑎ç 

𝑃𝐴𝑟𝑎ç = 71,92 ∗  16,67 = 1198,9𝑊 

 

 

https://we.tl/t-tlT2bgMza3
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Burada hesaplanan değer eğim ve ivmelenmenin olmadığı durumlar için geçerlidir. 

Dolayısıyla kullanılacak motorun bulunan bu güç değerinden daha fazla güç sağlayabilir 

olması gerekmektedir. Sürekli durumda 1.5 kW gücü araç için yeterli görünmektedir. 

Motorun anlık olarak sağlayabileceği gücün daha fazla olduğu düşünüldüğünde 2 adet 

750 W güce sahip motorun aracı harekete geçirmek ve sürüşünü devam ettirmek için 

yeterli olduğu sonucuna varabiliriz.  Araçta kullanılan ana besleme kaynağı olan batarya 

gerilimi 100.8 V’tur. Ancak bu değerin başlangıçta 96 V olacağı planlanmış ve tasarım 

buna göre yapılmıştır.  Aracın teker çapı 590 mm’dir. Dolayısıyla aracı 70 km/sa yani 

19.44 m/sn hıza çıkarabilmek için tasarlanacak olan motorların;  
 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =
19,44 𝑚

𝑠⁄

(2 ∗ 𝜋 ∗ 0,28 𝑚)
= 11,05 ∗ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒 = 633 ∗ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑦𝑒⁄⁄  

 

Hızda dönmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla araçta herhangi bir dişli mekanizması 

kullanılmayacağı için 750 rpm dönüşe sahip motor tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yukarıda 

belirtilen hesaplamalardan sonra tasarım parametreleri şu şekildedir: Nominal gerilim: 

96 Volt,Nominal Güç: 750 watt ,Nominal Devir: 750rpm ,Nominal Moment: 10 Nm  . 

Bu başlangıç tasarım parametrelerine göre Ansys Rmxprt programında nümerik analiz ve 

optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Motor parametrelerine ait program çıktıları Tablo 

4.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 4.1: Motor tasarımı nümerik analiz sonuçları 
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4.2 Manyetik Analiz Çalışmaları 

 

Ansys Rmxprt modülünde nümerik hesaplamalar yapıldıktan sonra istenen verim ve tork 

değerlerine ulaşılınca motorun 2D tranzient analizine geçilmiştir. Bu analiz sonucunda 

motorun dinamik davranışı konusunda bir fikir sahibi olacağız.  Şekil 4.1.’de tasarlanan 

motorun moment (tork) eğrisi görülmektedir.  

 

 

Şekil 4.1: Motorun zaman-moment eğrisi 

Eğri incelenecek olursa yüksek bir moment motorun kalkındığı ve hızın istenen değere 

oturması ile istenen 10 Nm değerine yaklaştığı ve 9.3840 Nm ortalama değere sahip 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.2’de motorun faz akım eğrileri verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.2: Motorun zaman-Akım eğrisi 

Şekil 4.2 incelenecek olursa faz akımları 150 ms civarında nominal değere ulaşmış 

durumdadır. Faz akımı olarak motorun 8 Amper çektiği görülmektedir. Yine akımlar şekil 

üzerinde yaklaştırıldığında geleneksel bir fırçasız doğru akım faz akım eğri şeklinde 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.3’te hız eğrisi verilmiştir.  
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Şekil 4.3: Motorun zaman-hız eğrisi  

Şekil incelenecek olursa motor hızı çok muntazam bir şekilde yaklaşık 250 ms de istenen 

hız değerine oturmuş bulunmaktadır. Motorun nominal hızı 808 rpm olarak görülmektedir.  

Şekil 4.4’te motorun giriş ve çıkış güç eğrileri verilmiştir.  

 

Şekil 4.4: Motorun zaman-güç eğrileri  

Şekil 4.4 incelenecek olursa çıkış gücü ortalamasının 794 watt ve giriş gücünün ortalama 

değerinin de 869 watt olduğu görülmektedir. Başlangıç olarak tasarlanacak motorumuz 

nominal değeri 750 watt olması istenmişti. Bu değerlere göre tasarlanan motor istenen 

değerleri karşılamaktadır. Şekil 4.5’te motorun verim değeri verilmiştir. Bu değer motor 

milinden alınabilecek maksimum verimi ifade etmektedir.  

 

Şekil 4.5: Motorun verim eğrileri  
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Grafikten görüldüğü üzere motor verimi %91.32 civarındadır. Bu motordan alınacak 

maksimum verimdir.  

    

Şekil 4.6: Motorun B manyetik akı yoğunluğu ve manyetik akı vektörü 

Motorun tam yük 810 rpm hızdaki B manyetik akı yoğunluğu görülmektedir. Şekil 4.6’dan 

görüleceği gibi skala maksimum 2 tesla’yı göstermektedir. Stator dişlerine ve 

boyunduruğuna bakıldığında akıların 1.4-1.5 Tesla değerlerinde olduğu ve laminasyon 

sacının doyuma gitmeden çalıştığı ve motorun ısıl olarak uygun olduğu görülmektedir. 

Stator sacları olarak M530-50 sac kullanılmıştır.  

                                  

Şekil 4.7: Motorun 2D ve 3D görünümü   

Şekil 4.7’de motorun 2D/3D görünüşü ve stator sargılarının görüntüsü verilmiştir.  

Başlangıçta verilen 4 kritere göre motor tasarımına başlanmış ve yapılan analiz ve 

optimizasyon çalışmaları sonucunda yukarıdaki şekillerde ve grafiklerde görüleceği üzere 

istene 750 watt. 808 rpm. 9.38 Nm metrelik değerleri ısı değerleri ve akım değerleri uygun 

olan bir tasarımda gerçekleştirilmiştir.   
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4.3 Mekanik Analiz Çalışmaları 

Motor Mili Tasarım ve Analizi: 

Şekil 4.8’de motor miline ait tasarımın farklı açılardan görünüşü gösterilmiştir.     

    

Şekil 4.8: Motor mili tasarımı   

Tasarlanan bu mile ilişkin analizler yapılmıştır. Stres ve gerilme analizi sonuçları Şekil 

4.9’ da, yer değiştirme analizi ve güvenlik faktörü sonuçları ise Şekil 4.9’da verilmiştir. 

Bu sonuçlara göre milde herhangi bir sorun görülmemektedir.    

 

                         

            

Şekil 4.9: a) Stres analizi, b) Gerilme analizi  c) Yer değiştirme analizi, d) Güvenlik faktörü   
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Motor Çerçeve Tasarım ve Analizi: 

Şekil 4.10’de motor çerçevesine ait tasarımın farklı açılardan görünüşü gösterilmiştir.    

 

                        

Şekil 4.10: Motor çerçeve tasarımı   

Tasarlanan bu çerçeveye ilişkin analizler yapılmıştır. Stres ve gerilme analizi sonuçları 

Şekil 4.11’de yer değiştirme analizi ve güvenlik faktörü sonuçları ise Şekil 4.12’te 

verilmiştir. Bu sonuçlara göre çerçevede herhangi bir sorun görülmemektedir.    

 

   

Şekil 4.11: a) Stres analizi, b) Gerilme analizi   

    

Şekil 4.12: a) Yer değiştirme analizi, b) Güvenlik faktörü   
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Motorun Yataklanması: 

Motoru milini yataklanmasında yapılan analiz sonuçlarına göre belirlenen mil çapı ve 

sistemin sağlıklı çalışabilmesi için 7206-BE-2RZP ve 7205-BE-2RZP rulmanları tercih 

edilerek motor mili yataklanmıştır. Yataklamaya ilişkin görüntüler Şekil 4.13’te 

gösterilmiştir.    

                        

Şekil 4.13: Motorun diğer araç bileşenleriyle bağlantısı    

Motorun Detaylı Modeli:  

Şekil 4.14’te tasarlanan motorun diğer araç bileşenleriyle bağlantılarına ilişkin 

görüntülere yer verilmiştir. Şekilden motorun lastik, fren diski ve jant bağlantıları 

görülebilir.    

  
                 Şekil 4.14: Motorun diğer araç bileşenleriyle bağlantısı   

 

4.4  Termal Analiz Çalışmaları 

Ansys Maxwell programında tasarlanan fırçasız doğru akım motoru (BLDC) termal analiz 

yapılması ve Ansys programı sonuçlarıyla kıyaslanması amacıyla SimCenter Motorsolve 

porgramı ile termal analiz yapılmıştır. Şekil 4.15’da tasarlanan motorun sarım şekli 

görülmektedir.   
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Şekil 4.15: Tasarlanan BLDC motor sargı düzeni, dış kılıf ve havalandırması  

Tasarlanan motor dış kılıf ve havalandırma şekli Şekil 4.15’de gösterilmiştir. Bu şekil 

temsili bir şekildir. Programda motorun havalandırma için temsili bir gövde tasarımı 

yapılmıştır.  Şekil 4.16’de cogging tork değeri verilmiştir. Grafikten görüldüğü üzere 

cogging tork değeri 0.3 Nm tork değerine ulaşmamaktadır. Bu da motorun İlk 

hareketinde ve rotorun mıknatıslar arası tutma torkunun normal olduğu ve gereksiz 

enerji kayıplarının önüne geçildiği gösterilmiştir.    

 

  

Şekil 4.16: Tasarlanan motor Cogging tork değeri ve motor verim haritası  

 

Şekil 4.16’de tasarlanan motorun verim haritası verilmektedir. Harita incelenecek 

olursa 700 rpm hızlarda % 90 verimlerin üzerinde bir verim değeri elde edilmektedir. 

Şekil 4.17’de motor termal grafiği verilmiştir. Motor yaklaşık 132 dakika farklı 

periyotlarda yani yüklerde çalıştırılmış ve ısıl analizleri yapılmıştır. Bu duruma göre 

motor stator ve sargı ısıları 54 °C değerlere kadar çıktığı görülmektedir. Motor ısıl 

analiz başlangıç değeri yarışların Eylül ayında İstanbul’da yapılacağı düşünülerek 30 

°C olarak alınmıştır. Yani bakılacak olursa motor yaklaşık 132 dakika tam periyodunda 
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çalıştığında ulaşacağı sıcaklık 24 °C derece yükselerek 54 °C değerlerine çıkmıştır. Bu 

değer kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.    

 

 

Şekil 4.17: Tasarlanan motor ısıl grafiği ve motor ısıl değerlerinin motor 

üzerinde dağılımı  

Şekil 4.17’de motorun bir kesiti verilerek ısıl değerlerin nerelerde yoğunlaştığı rahatlıkla 

görülmektedir. Şekil 4.18’de Ansys programında yapılan analiz sonucu verilmiştir. Bu 

sonuçtan da görüldüğü üzere motor sıcaklıları 57 °C ye çıkmaktadır. Her iki program 

çıktıları birbirine çok yakındır.    

 

 

Şekil 4.18: Ansys programında tasarlanan motorun ısıl analizi 
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4.5 Üretim Çalışmaları 

 

Tasarlanan mekanik parçalarla birlikte motorun tasarım programındaki detay görünümü 

Şekil 4.19’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4.19: Motor parçalarının tamamı 

 

Yapılan simülasyonlar ışığında motor imalatına başlanmıştır. Motorların en önemli 

parçalarından birisi de statorudur. Stator sargıları taşıyan ve manyetik alanı oluşturan 

parçadır. Saclar lazerde kesilmiştir. Statorun kesilmiş bir sacına ait görünüm ve 

paketlenmiş görünümü Şekil 4.20’de verilmiştir. Bir sonraki aşama presleme ve 

paketlemedir. Saclar stator paketi oluşturması için bir araya getirilir ve yerleştirilen 

saplama çubukları paketin düzgün doğrultuya getirilmesinin sağlanmasında kullanılır 

 

 

Şekil 4.20: Motor stator sacı ve paketi 

 

Rotor imalatı ise, rotor tasarımı tel erozyon tezgahında kesilerek oluşturulmuştur. Rotor 

çeliği lazer yerine tel erozyon kullanılarak kesilmiştir. Rotora mıknatısların daha düzgün 

yerleştirilebilmesi için hassas kesim yöntemi tercih edilmiştir. Şekil 4.21’de kesilen rotor 

ve mıknatısların yerleştirildiği hali gösterilmiştir. 
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Şekil 4.21: Motor rotorunun kesimi ve mıknatıslı hali 

 

Rotor ve stator imalatı gerçekleştirilen motorumuzun sarım işlemine başlanmıştır. Stator 

sarımı için 0.85 mm iletkenden 6 tel oluşturularak 11 sipir olarak Şekil 4.19’daki sarım 

şekli gerçekleştirilmiştir. Sarımı yapılan stator Şekil 4.23 ve Şekil 4.24’ de gösterilmiştir. 

Motorun sarım işlemi tamamlandıktan sonra mekanik kısımlarının montajı 

gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Tamamlanmış hali Şekil 4.24’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.22: Motor sarım aşamaları 
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              Şekil 4.23:   a) Motor stator sarımın tamamlanmış hali 

                                  b) Fırçasız DA Motorun tamamlanmış hali 

              

4.6 Motor Test Sonuçları ve Verim 

 

Motor testleri üniversitemizde bulunan motor yükleme ünitesinde gerçekleştirilmiştir. 

Yükleme sonuçlarında 750 Watt için 9.51Nm yüklenerek 755 RPM’de döndürülmüştür. Bu 

yükleme testinde motor giriş gücü olarak 833.1 Watt giriş gücü ölçülmüştür. Bu yükleme 

sonuçlarına göre motor verimi %90 olarak ölçülmüştür. Şekil 4.24’de motor test sonuçları 

gösterilmiştir. 

  

Şekil 4.24: Motor Analizör Sonuçları 
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4.7 Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : FDAM FDAM 

Motor Faz Gerilimi : 96V 96V 

Motor Gücü : 750W 750W 

Motor Devri : 750rpm 750rpm 

Motor Boyutları : 50mmx75mm 50mmx75mm 

Motor Ağırlığı :   

Motor Verimi : %90 %90 

Motor Ana Boyutları :   

Stator Boyutu : 243mmx20mm 243mmx20mm 

Rotor Boyutu : 260mmx20mm 260mmx20mm 

Sargı Şeması : Tam Kalıp Tam Kalıp 

Motor Optimizasyonu : Parametrik Parametrik 

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: 
Rmxprt/Maxwell 
2D/Motorsolve 

Rmxprt/Maxwell 
2D/Motorsolve 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : Ansys/Motorsolve Ansys/Motorsolve 

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: Ansys Ansys 

Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

:   
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5. Motor Sürücü  

Alatay Elektromobil aracı için mekanik tasarım ve diğer bileşenlerin yaklaşık ağırlığı 

hesaplanarak uygun motor gücü olarak 750W iki adet BLDC motor tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. 96V olarak tasarlanan batarya geriliminin maksimum değeri 110V 

olarak tespit edilmiştir. Her bir motor için 9Arms akım değeri gerekmektedir. Ancak BLDC 

motorların çalışma karakteristiği ve anlık tork ihtiyacı da hesaba katıldığında akımın anlık 

yükselme değerleri 60A olabilmektedir. Sürücü tasarımında bu anlık güç ihtiyaçları ve 

sürüş metotları da hesaba katılarak tasarım yapılmaktadır.  

5.1. Devre Tasarımı  

5.1.1 Besleme Kaynağı  

Motor sürücü batarya gerilimi olan 96V ile beslenmektedir. Batarya geriliminin maksimum 

değeri 115V olarak hesaplanmıştır. Motor sürücüsünün dayanımı gerilimi anahtarlama 

elemanlarının dayınım gerilimine bağlıdır. Motor sürücüsü içerisine yerleştirilen Şekil 

5.1’de gösterilen dahili flyback düşürücü tip dönüştürücü sayesinde de sürücüde yer alan 

entegre ve sensörler için gerekli olan 15V elde edilmektedir. Daha sonra bu 15 V 

kullanılarak ta 5 V ve 3.3 V ile iletişim için gerekli olan bu gerilimlerin izole halleri elde 

edilebilmektedir.    

 

Şekil 5.1: Motor sürücüsünün beslenebilmesi Flyback düşürücü tip dönüştürücü 
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5.1.2 Mikroişlemci Seçimi  

Motor kontrolü gerçekleştirmek üzere STM32F407VG mikroişlemcisi kullanılmaktadır. Bu 

ürün seçimindeki önemli faktörler geliştirme kitinin bulunması, motor kontrol 

uygulamalarına uygun olması ve tecrübelerin devamlılığının sağlanması yer almaktadır. 

Motor sürücü AKS sisteminden CAN protokolü ile aldığı bilgileri işleyerek motorun hızının 

istenilen seviyede tutulmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla motor sürücüsünde kullanılan 

işlemcinin CAN haberleşme arayüzüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca 3 fazlı sürüş 

için 6 adet anahtarlama sinyalinin üretilmesi gerekmektedir. BLDC sürücülerde üst kol ya 

da alt kol anahtarlama düzeninde motora uygulanan gerilimin kontrolü darbe genişlik 

modülasyonu ile sağlanır. Temel frekans ise motor üzerinde yer alan Alan Etkili 

sensörlerden gelen bilgi ve istenilen motor dönüş yönüne bağlı olarak oluşturulur. Bu 

bakımdan kullanılan mikroişlemcide anahtarlama sinyallerinin oluşturulması için en az 3 

adet PWM ve 3 adet dijital çıkış gerekmektedir. Ayrıca motor sıcaklığı, akım, gerilim vb 

girişler ile güvenlik prosedürlerin çalıştırılması için ADC ve dijital giriş/çıkışlar gereklidir. 

Sistemin tüm bu işleri yürütmesi için gerekli hız da ele alındığında yeterli performansın 

seçilen işlemciyle karşılanabileceği görülmüştür. Şekil 5.2’de seçilen mikrodenetleyicinin 

besleme harici pinlerinin gösterimi ve tanımlanması yer almaktadır.  

  

 

Şekil 5.2: Mikrodenetleyici pin tanımlamaları 
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5.1.3 Anahtarlama Elemanı seçimi  

Motor sürücüsünde IXYS firmasının IXTP460P2 üretim parça numaralı mosfeti 

kullanılmıştır. TO-220 kılıfında olan bu mosfetin drain-source dayanma gerilimi (VDS min) 

500 V, 25 oC’deki sürekli durum drain akımı (ID) 20 A ve iletim direnci (RDS(on)) 270 mΩ’dur. 

Şekil 5.3’ te gösterildiği gibi tüm fazların her kolu için 2 adet paralel olarak bu mosfetten 

kullanılmıştır. Vektör kontrolü gerçekleştirebilmek için 2 faza ve girişe yerleştirilen hall 

effect akım sensörleri de yine aynı şekilden görülebilir.   

 

Şekil 5.3: Motor sürücüsü için Mosfet güç katı 

5.1.4 Anahtarlama Elemanının Sürülmesi  

MOSFET sürücüsü, motor sürücü kontrol kartı ile güç kartı arasında bulunmaktadır. Bu 

kart kontrol sinyallerinin seviyesini ve gerekli akım ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanır. 

Kontrol kartında üretilen 3.3V genlikli sinyal, anahtarlama elemanının en etkin ve hızlı 

biçimde uyarılmasını sağlamak üzere anahtarın kapı dayanım seviyesini aşmayacak 

şekilde en yüksek gerilime yükseltilerek mosfete uygulanır. Burada anahtarlama 

elemanımız için 15V gerilim seviyesi uygun görülmüştür. Anahtarlama elemanının kesime 

hızlı gidebilmesi için negatif gerilim uygulanabilir, ancak burada “0“ gerilim seviyesi 

seçilmiştir. Sürücü veriminde en önemli etken anahtarlama elemanlarında olan 

kayıplardır. Bu kayıplar anahtarlama elemanının iletime, kesime girme ve iletim 

durumlarında oluşmaktadır. İletim durumundaki kayıplar iletime girme ve kesime gitme 

anındaki kayıplara göre önemsizdir. Bu kayıpları azaltmak için hızlı anahtarlama gerekir 

ve bu MOSFET sürücüsünün çıkış akımına bağlıdır. Ayrıca, 3 fazlı sürmek üzere 

oluşturulan gerilim kaynaklı güç devresinin üst kolları için yalıtım oluşturulması gerekir. 
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Bu iki durum için devremizde TLP250SY seçilerek 1,5A çıkış akımı 15V genlik 

seviyesinde sinyal elde edilebilmektedir. Sinyal için bir diğer sorun ise iki katman 

arasındaki geçiş sürecinde yalıtım entegresinin yeteri kadar hızlı olmasıdır. Çünkü yüksek 

frekanslı işaretlerin geçişi buna bağlıdır. Burada TLP250SY 0,5 µs ton/toff süresine 

sahiptir. Şekil 5.4’te örnek olarak bir mosfetin sürülmesi için oluşturulan devre 

gösterilmiştir.   

 

Şekil 5.4: Mosfet sürücü entegresi 

5.2. Kontrol Algoritması  

Tasarlanan sürücünün kontrol algoritması için de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Şekil 5.5’te 

planlanan algoritma akışı görülebilir. Algoritmaya göre sürücü motorların hangi yönde ve 

hangi hızda döneceği bilgisini Can Bustan alacaktır. Daha sonra bu işlemi 

gerçekleştirmek için gerekli olan anahtarlama frekansı hesaplanacak ve okunan hall 

effect sensör değerlerine göre istenen PWM işaretleri hesaplanacaktır. Gerilim ve akım 

okuma işlemleri ADC’den DMA (Direct Memory Access) kullanılarak program akışını 

etkilemeden sürekli olarak belirlenen değişkenlerin adreslerine yazmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir. Sürücünün kapalı çevrim PI kontrolü araç kontrol sistemi tarafından 

sağlanacaktır. Bunun için motor sürücüsü sürekli olarak gerçek hızını AKS’ye 

gönderecektir  

 

Şekil 5.5: Motor sürücü algoritması 



 

27 
 

Can Bustan veri okuma, PWM frekansını ayarlama ve ADC’den veri okuyup filtreleme ve 

bu değerlerin DMA ile aktarımı işlemleri tamamlanmıştır. Algoritma konusunda gerekli 

diğer çalışmalar devam etmektedir.  

 

5.3. Simülasyon Çalışmaları  

Devre tasarımına geçmeden önce kontrol devresi, sürücü devresi ve güç devresi olarak 

kısımların ayrı ayrı simülasyonu geçekleştirilir. Simülasyon aşamasında öncelikli olarak 

Proteus yazılımı kullanılır. Ancak simülasyonun yapılabildiği MATLAB, Pspice ve Psim 

gibi ortamlar da test edilmek istenen devre ya da değişkene bağlı olarak değişiklik 

gösterebilmektedir. Mikroişlemcili simülasyon çalışmalarının mümkün olmadığı 

durumlarda ise geliştirme kartları temin edilmiştir.  

Simülasyonu yapılan devrelerin kontrolü sağlandıktan sonra uzay bağlantı yöntemi ile 

devreler gerçek hayatta test edilir. Yeterli seviyeye ulaşan devre kartlarımız Baskı devresi 

oluşturulmak üzere Altium Designer şematik çizimi ve arkasından da yine aynı program 

ile PCB çizimine geçilir. Çizimler tamamlandıktan sonra da baskı devrenin ürettirilmesi, 

malzemelerin temini ve en son olarak ta dizgi işlemleriyle kutulama yer almaktadır.  

 

5.4. Baskı Devre Çalışmaları  

PCB’si çizilen kartların 3B modelleri ile mekanik bileşenler olan soğutucu kartı ve kılıf için 

birleştirilmiş model oluşturulur. Böylece araca yerleşecek olan sürücü kartın tam bir 

modeli oluşturulur ve varsa istenilen değişiklikler model üzerinde gerçekleştirilir. 

Tasarımın araç için uygunluğunun onayı ile her bir parçanın üretimi yapılır. Katlı üretim 

mümkün olmadığı için PCB üretiminin sadece baskısı aşamasında dışardan hizmet alımı 

gerçekleştirilir. Devre elemanlarının temini, baskı devreye yerleşimi, kontrol ve test 

aşamaları projede yer alan kişiler tarafından gerçekleştirilir. PCB kartlarının sürücü 

modeli uygun hazırlanmış diğer mekanik parçaları ile entegrasyonu gerçekleştirilerek 

motor üzerine yerleştirilmesi sağlanır. Takımımız tarafında tasarımı gerçekleştirilen 

sürücünün tasarımı bitmiş, PCB devreleri üretilmiş ve montaj aşamasına geçilmiştir. Şekil 

5.6’da tamamlanan sürücünün 3B görünümü verilmiştir.   
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Şekil 5.6: Motor sürücü 3B görünümü 

5.5. Üretim Çalışmaları  

Tasarımı tamamlanan motor sürücüsünün PCB üretimi Çin’de yaptırılmıştır. Basılan 

kartlar üzerine malzeme yerleşimi ve lehimlenmesi ise takımımız tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Tamamlanan motor sürücü Şekil 5.7’de gösterilmiştir.  

                                               

Şekil 5.7: Motor sürücü bitmiş hali 

Sürücünün kutulanması için 3 boyutlu yazıcı kullanılarak basılacak bir moruma kapağıyla 

gerçekleştirilecektir.  

 

5.6. Motor Sürücü Verimi  

Motor sürücüsünün verimi nominal koşullar olan yaklaşık 9A akım ve 96V çalışma gerilimi 

için 750 rpm motor hızına bağlı olarak 41W anahtarlama kaybı hesaplanmıştır. Ayrıca 

tüm devre elamanlarının veri sayfasından elde edilen bilgilere göre en kötü senaryo için 

yaklaşık 4W çektiği düşünülürse toplam 45W kayıp gerçekleşecektir. Yaklaşık verimin 

%94 olması beklenmektedir. Ancak motor sürüş tekniği ve üretilen sinyallerin kalitesine 

bağlı olarak gerçek verilerle arasında fark beklenmektedir.   
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5.7. Motor Sürücü Koruması  

Motor ve batarya güvenliği için motor sıcaklık bilgisi, akım ve gerilim bilgileri mikroişlemci 

tarafından işlenmektedir. Bu yıl mikroişlemci gecikmesinden kaynaklanabilecek aşırı 

akım koruma gecikmelerine karşı anahtarlama sinyallerini analog olarak kesebilecek bir 

devre tasarlanmıştır. Ayrıca sürücüler bir haberleşme ağına bağlı olduğu için diğer 

cihazlardan bilgi alabilmekte ve gönderebilmektedir. Bu olayı örnekle açıklamak gerekirse 

bir motorun acil durumu için sürücü ilgili motor için sürüşü durdururken AKS ye gönderilen 

arıza bilgisi ile önce diğer motoru, gerekli görüldüğü takdirde batarya enerjisini 

kesebilmektedir. Motor arızalarında en çok rastlanan motorun sıcaklığının artarak 

sargıların yalıtım kabiliyetinin azalması ve sonrasında kısa devreye neden olması yer 

almaktadır. Ayrıca hareketli aksamlar ile faz kablosu veya motor sürüş kabiliyetini 

sağlayan hall sensör kablolarının teması sonucunda da arızalar meydana gelmektedir. 

Sensör bilgisi hiç alınmaması ve düzensiz olma durumlarına göre de motor arıza bilgisi 

üretmektedir. Diğer taraftan motor sürücüsü üzerinde yer alan sıcaklık sensörü ile 

anahtarlama kayıpları nedeniyle açığa çıkan sıcaklığın bilgisi kontrol edilerek, aşırı 

ısınma durumunda motor sürücünün hata sinyali üretmesi sağlanmaktadır. Şekil 5.8’de 

aşırı gerilim için oluşturulan devre şematiği görülebilmektedir. Akım ve sıcaklık için de 

ölçülen değerler mikrodenetleyici tarafından denetlenmekte ve gerekmesi durumunda 

önlemler alınabilmektedir.  

  

Şekil 5.8: Motor sürücü aşırı akım koruma devresi 
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Şekil 5.9: Motor sürücü aşırı akım referans devresi 

5. 8 Karşılaştırma Tablosu 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : Mosfet - IRFB4332 Mosfet – IXTP460P2 

Sürücü Entegresi : TLP250SY TLP250SY 

Kontrolcü Entegresi : STM32F407VG STM32F407VG 

Kontrol Algoritması : 
PI kontrol – Manyetik 
Enkoderli 

Vektör kontrol – Hall 
Sensörlü 

Koruma Devresi : Dijital Analog 

Elektrik Devre Tasarımı : Altium Designer Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: Altium Designer Altium Designer 

Baskı Devre Kartı Üretimi : Çift Katlı FR4, Çinde Çift Katlı FR4, Çinde 

Yazılım Algoritması : HAL kütüphanesi ile HAL kütüphanesi ile 

Simülasyon Çalışmaları : Yok Yok 

Deneysel Çalışmalar : 
BLDC, asenkron, line-
start motor sürüşü 

BLDC, asenkron, line-start 
motor sürüşü 

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

: 
PCB (3 Parça halinde)/ 
Kutu (125x85x45 mm) 

PCB (6 Parça halinde)/ 
Kutu (125x85x45 mm) 

Güç / Akım / Gerilim  : 2 kW / 90 A / 120 V 2 kW / 90 A / 120 V 

Verim : >%94 >%94 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

6.1 Dengeleme Yöntemi 

 

Batarya yönetim sisteminde dengeleme yöntemi olarak hibrit bir sistem tasarlanmıştır. 

Hem pasif dengeleme hem de aktif dengeleme topolojilerinin bir arada çalıştığı bir sistem 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanmış bu hibrit topoloji sistemin hem daha verimli 

çalışmasını hem de bataryaların ömürlerinin daha uzun olmasını sağlamaktadır. Bu 

topoloji batarya hücrelerinin ortalama gerilimini referans alarak dengeleme işlemini 

gerçekleştirmektedir. Her bir hücre kendi anlık gerilimini yazılımsal olarak hesaplanan 28 

adet batarya hücresinin ortalama gerilimi ile kıyaslayarak aktif ya da pasif dengeleme 

yöntemlerinden hangisini yapacağına karar vermektedir. Hücre gerilimleri bataryaların 

ortalama geriliminden 0.2V yüksekse, gerilimi yüksek olan hücreler pasif dengeleme 

metodu ile bir direnç üzerinden enerjilerini harcayarak dengeleme işlemini 

gerçekleştirirler. Hücre gerilimleri bataryaların ortalama geriliminden 0.2V düşükse gerilimi 

düşük olan hücreler lityum iyon şarj entegresini kullanarak aktif dengeleme metodu ile 

dengelenmektedir. Bu topolojide bazı hücreler pasif dengeleme işlemi ile dengelenirken 

aynı anda diğer hücreler aktif dengeleme işlemi ile dengelenebilmektedir. Şekil 6.1’de 

dengeleme algoritmasına yer verilmiştir. Dengeleme devrelerine ait bilgiler yardımcı 

modül tasarımında verilmiştir. 

 

Şekil 6.1: Dengeleme Algoritması 
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6.2 SOC Tahmin Algoritması 

2021 Alatay batarya kapasite ölçümü için kullandığımız SoC algoritması araç içerisin de 

kullanılan batarya hücremizin gerilim – kapasite grafiği referans alınarak tasarlanmıştır. 

Bu amaçla kullandığımız batarya hücrelerinin grafiği tablo haline getirilip anlık gerilim 

değerinde kapasite tahmin edilmektedir. Bu şekilde grafiği fonksiyon haline getirmeyerek 

BYS sisteminin daha tepkisel ve hızlı çalışması hedeflenmiştir. Deneysel çalışmalarda 

fonksiyon modeli kullandığımızda, kontrol entegresinin çevrim döngüsünde 

kesmeler(interrup) sebebiyle anlık kapasite hesaplanamadan tekrar kesmeye girmesi 

sebebiyle bu yöntemi tercih etmedik. Batarya hücrelerinin gerilim - kapasite grafiği tablo 

haline getirerek şarj yüzdesi şeklinde karşılıkları bulunmuştur ve SoC tahmin algoritması 

bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 6.2’ de lityum iyon pillerin kataloğundan alınan gerilim- 

kapasite grafiği görülmektedir. 

 

Şekil 6.2: Lityum İyon Pillerin Katalog Gerilim- Kapasite Grafiği 

 

Lityum iyon batarya hücresinin kataloğundan alınan yukarıdaki grafikteki sabit değerler 

referans alınarak tablo oluşturulmuştur. Aşağıdaki tablodaki kapasite değerleri sıfır ile yüz 

arası bilinen yirmi değerin interpolasyonla çoğaltılmasıyla elde edilmiştir. Şekil 6.3’ te 

Pamukkale Üniversitesi Atay takımının oluşturduğu Lityum- İyon gerilim-kapasite grafiği 

görülmektedir. 
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Şekil 6.3: Atay Takımının Oluşturulduğu Lityum-İyon Pillerin Gerilim- Kapasite Grafiği 

 

Bu tablodan yola çıkarak mikrodenetleyici içerisine float bir dizi olarak tanımlanmış ve şarj 

yüzdesi hesaplaması gerçekleştirilmiştir. Şekil 6.4’ de SoC algoritması gösterilmiştir. 

 

                               

Şekil 6.4: SoC algoritması 
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6.3 Kontrol Algoritması 

 

Yardımcı modül kontrol algoritması Şekil 6.5’ te görülmektedir. Yardımcı modül 

enerjilendirildikten sonra öncelikle CAN ve ADC gibi mikrodenetleyici içerisinde kullanılan 

birimlerin ayarları yapılmaktadır. Mikrodenetleyici ayarları yapıldıktan sonra bağlı oldukları 

iki adet batarya hücresinin sıcaklık ve gerilim verilerini okuyarak bu verileri CAN hattı ile 

ana modüle iletir ve ana modülden gelen BMS komutlarına göre gerekli BMS görevlerini 

yerine getirmektedir. 

 

Şekil 6.5:Yardımcı Modül Kontrol Algoritması 

 

Şekil 6.6’da ana modül kontrol algoritması görülmektedir. Ana modül BMS 

enerjilendirildikten sonra ilgili mikrodenetleyici ayarlarını gerçekleştirir. Yardımcı 

modüllerden gelen batarya hücrelerinin gerilim ve sıcaklık verilerini değerlendirerek 

maksimum gerilim değerini, minimum gerilim değerini, ortalama gerilim değerini, en 

yüksek sıcaklık değerini, en düşük sıcaklık değerini ve ortalama sıcaklık değeri gibi önemli 

BMS verilerini hesaplayarak gereken BMS komutuna karar verir. 

BMS içerisinde şarj esnasında hücre gerilimleri üst limit olan 4.2V değerine ulaştığın da 

mikro denetleyici şarj rölesini açarak şarj işlemini sonlandırır aynı zamanda hücre 

sıcaklıkları katalog değeri olan 50°C’ye ulaşırsa şarj rölesini açarak şarjı durdurur. Bu 

sayede batarya hücrelerini ani şarj ve sıcaklık gibi tehlikeli durumlardan korur.  

Batarya paketi deşarj esnasında hücre gerilimleri alt limit olan 2.5V değerine düştüğünde 

ve hücre sıcaklıkları deşarj katalog değerini 50°C’ye ulaşırsa mikro denetleyici deşarjı 
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durdurur bu sayede deşarj anında hücreleri ani deşarj ve yüksek sıcaklık gibi tehlikeli 

durumlardan korur. 

Yardımcı modülden gelen gerilim verilerini karşılaştırarak, hücreler arasında bir gerilim 

dengesizliği varsa ana modül pasif ya da aktif dengeleme işlemine karar verir ve ilgili 

dengeleme işlemini başlatır. Hücrelerin gerilimleri eşitlenene kadar dengeleme işlemi 

devam eder. 

 

Toplam batarya kapasitesini hesaplayarak BMS komutlarını yardımcı modüle; maksimum 

gerilim değerini, minimum gerilim değerini, ortalama gerilim değerini, en yüksek sıcaklık 

değerini, en düşük sıcaklık değerini, ortalama sıcaklık değerini, hücre gerilimleri ve hücre 

sıcaklıkları verilerini ise araç kontrol sistemine CAN haberleşme hattı ile gönderir. 

 

Ana modül içerisinde hesaplanan ve yardımcı modüllerden gelen akım, sıcaklık ve gerilim 

gibi BMS verilerini görüntüleme ekranına UART haberleşme protokolü ile gönderir 

 

 

Şekil 6.6: Ana Modül Kontrol Algoritması 
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6. 4 Devre Tasarımı 

Batarya yönetim sistemi (BMS) tasarımı takım tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Batarya yönetim sistemi 21 Amper saat ve 100,8 Volt nominal gerilim değerine sahip 28 

adet birbirine seri bağlı lityum iyon hücreler için tasarlanmıştır ve her hücre içerisinde 

birbirine paralel 7 adet 18650 lityum iyon pil bulunmaktadır. Kullanılan lityum iyon 

hücrelerin karakteristik özellikleri Tablo 6.1’ de verilmiştir. 

  Tablo 6.1:Lityum iyon hücrenin karakteristik özellikleri 

Nominal 

Voltaj 

Min / 

Max 

Voltaj 

Kapasite Nominal 

Deşarj 

Akımı 

Şarj 

Sıcaklık 

Aralığı 

Deşarj 

Sıcaklık 

Aralığı 

Max 

Şarj 

Akımı 

Çevrim 

Ömrü 

3.6 V 2.5 V/ 

4.2 V 

21 Ah 60 A 0°C 

/+50 °C 

-20°C / 

+75°C 

7 A >300 

şarj 

 

Lityum iyon piller kullanım esnasında ve boşta dururken çeşitli sebeplerle ömürleri bitebilir 

ve tehlikeli durumlar oluşabilir. Kullanım esnasında oluşabilecek ani şarj, deşarj ve yüksek 

sıcaklık değişimleri pillerin yapısını bozarak pilleri tehlikeli hale getirir pillerin ölmesine ya 

da kullanım ömürlerinin azalmasına yol açar. Lityum iyon piller sürekli olarak izlenmeli ve 

kontrol edilmelidir. Bu sebeple piller bir batarya yönetim sistemi kontrolü altında 

kullanılmalıdır. 

 

Tasarlanan BMS de hücre sayısı, her bir hücrenin gerilimleri, hücrelerden okunan verilerin 

hata payı, montaj kolaylığı gibi kriterler göz önüne alınarak ana modül – yardımcı modül 

topolojisi kullanılmıştır. Her iki hücreyi kontrol edecek bir yardımcı modül ve toplamda 14 

yardımcı modülü kontrol edecek bir ana modül tasarımı düşünülmüştür. Batarya yönetim 

sisteminde ana modül ve yardımcı modülde kullanılmak üzere ST firmasının ARM tabanlı 

32 Bitlik STM32F103C8T6 mikro denetleyicisi seçilmiştir. Seçilen mikro denetleyicinin 

giriş çıkış pin sayısı, hassas analog dijital dönüştürücü donanımı ve iletişim ara yüzlerinin 

çeşitliliği sebebiyle ana modül ve yardımcı modülde kullanılması uygun görülmüştür. Şekil 

6.7’de Tasarımı gerçekleştirilen batarya yönetim sisteminin batarya hücreleri ve modüller 

arasındaki bağlantısı gösterilmiştir. 

 

 



 

37 
 

 

Şekil 6.7: BYS ana ve yardımcı modül sistemi 

 

Yardımcı Modül Tasarımı: 

Yardımcı modüller bağlı oldukları pillerin sıcaklık ve gerilimlerini anlık olarak izlemektedir. 

Bu verileri CAN haberleşme protokolü ile ana modüle ileterek ana modülden gelen 

komutlar doğrultusunda pillerin şarj ve deşarj işlemlerini başlatmaktadır. Modül üzerinde 

analog okuma devreleri, güç devresi, haberleşme devresi ve dengeleme devreleri 

bulunmaktadır.  

Gerilim okuma devre şematiği şekil 6.8’de gösterilmiştir. Gerilim okuma işlemi için op-amp 

(MCP6001), gerilim bölücü dirençler ve RC filtre kullanılmıştır. Seçilen mikrodenetleyici 0-

3.3V aralığında analog dijital dönüşüm yapmaktadır lityum iyon pillerin gerilimi ise 2.5 – 

4.2 V arasında değişmektedir. Mikro denetleyiciye zarar vermeden okuyabilmek için pil 

hücrelerinin gerilimleri gerilim bölücü dirençler ile düşürülmüştür. Gerilim bölücü dirençler 

seçilirken hücre gerilimi aşırı yüklenme gibi durumlar hesaba katılarak direnç seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Op-amp çıkışına konulan RC filtre ile filtrelenerek daha doğru ve sabit 

değerlerin okunması sağlanmıştır. 
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Şekil 6.8: Yardımcı modül gerilim okuma devresi 

 

Şekil 6.9’da sıcaklık okuma devre şematiği gösterilmiştir. BMS’ de sıcaklık sensörü olarak 

NTC kullanılmıştır. NTC sıcaklıkla direnci azalan bir termistördür. Kullanılan NTC’ler kablo 

pabuçları ile batarya hücrelerinin baralarına sabitlenmişlerdir. Yardımcı modülde bulunan 

modüler jack ile karta bağlantısı sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 6.9: Yardımı modül sıcaklık okuma devresi 

Şekil 6.10’da güç devresi şematiği gösterilmiştir. Yardımcı modüller enerjilerini bağlı 

oldukları hücrelerden almaktadırlar yardımcı modüllere eklenen lineer voltaj regülatörü 

(XC6210) ile güç devresi oluşturularak yardımcı modülde bulunan mikro denetleyici, NTC 

sıcaklık sensörleri ve gerilim okumak için kullanılan MCP6001 op amplar için gerekli olan 

3.3V besleme gerilimi elde edilmektedir. 
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Şekil 6. 10: Yardımcı modül güç devresi şematiği 

 

Yardımcı modüller üzerinde iki adet dengeleme devresi bulunmaktadır iki dengeleme 

topolojisi beraber çalışabilmektedir. Şekil 6.11’ de pasif dengeleme devresi gösterilmiştir. 

Mikrodenetleyici ve batarya hücreleri arasında elektriksel yalıtımı sağlamak için mosfet 

anahtarlama da TLP291 opto izolatör entegresi kullanılmıştır. Pasif dengeleme işlemi 

hücre gerilimlerinin dengeleme dirençleri üzerinden deşarj olması ile gerçekleşmektedir. 

Devre de bulunan uyarı ledleri sayesin de dengeleme işlemi gerçekleşirken uyarı ledleri 

yanarak kullanıcıya bilgi verilmektedir. 

 

 

Şekil 6.11: Yardımcı modül pasif dengeleme devresi 
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Şekil 6.12’de aktif dengeleme devresi gösterilmiştir. Yardımcı modüller de aktif dengeleme 

toplam batarya gerilimi ile beslenen ve çıkışında lityum iyon şarj entegrelerini besleyen 

lityum iyon şarj entegrelerini besleyen bir flyback dönüştürücü modül ile 

gerçekleştirilmektedir. Toplam batarya gerilimi röleler ile aktif dengeleme modüllerine 

bağlanmıştır. Mikrodenetleyici mosfetler ile röleleri tetikleyerek toplam batarya geriliminin 

iletilmesine izin vermekte bu sayede aktif dengeleme modülleri aktif olmaktadır aktif 

dengeleme modülleri çıkış pinlerinden şarj entegrelerini beslemektedir. Şarj entegrelerinin 

çıkışı batarya hücrelerine bağlanmıştır. Sistem içerisinde aktif dengeleme gerçekleşirken 

röleler mosfet ile tetiklenir ve toplam batarya gerilimi ile şarj entegreleri bağlı oldukları 

hücreleri şarj ederler. 

 

 

Şekil 6.12: Yardımcı modül aktif dengeleme devresi 

 

Ana Modül Tasarımı: 

 

Ana modül, batarya yönetim sisteminde bulunan yardımcı modülleri kontrol eden, 

yardımcı modüllerden gelen gerilim, sıcaklık ve akım verilerini değerlendiren ve bu veriler 

doğrultusunda gerekli BYS görevlerini yerine getiren karttır. Ana modülün başlıca 

görevleri yardımcı modülden gelen gerilim ve sıcaklık verilerini sıralamak, verilerin 

ortalamasını almak, en büyük ve en küçük sıcaklık ve gerilim değerlerini belirlemek. BMS 

için gerekli olan şarj ve deşarj işlemlerini yerine getirmek. Yardımcı modülden gelen 

gerilim verilerine göre uygun dengeleme işlemini başlatmak ve bitirmek. Ana modül 

hesaplanan ve alınan verileri UART haberleşmesi ile görüntüleme ekranına yollamaktır. 

 

Ana modül için tasarlanan güç devresinde ana modülde bulunan tüm birimlerin 

beslemelerini sağlamak amacıyla toplam batarya geriliminden beslenen iki adet flyback 

dönüştürücü kullanılmıştır. Şekil 6.13’ de ana modül güç devresi gösterilmiştir. Flyback 
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dönüştürücü çıkışında izole 5V DC gerilim üretmektedir. Birinci flyback dönüştürücü ile 

elde edilen izole 5V yardımcı modüller ve araç kontrol sistemi ile haberleşmeyi sağlayan 

CAN entegresini beslemektedir. İkinci Flyback dönüştürücü ile elde edilen 5V görüntüleme 

ekranını, fan ve şarj rölelerini beslemektedir. Aynı zamanda ikinci flyback dönüştürücü 

çıkışına bağlanan XC6210 voltaj regülatörü ile 5V gerilim 3.3V’a düşürülmüştür. Bu 

sayede mikro denetleyici ve akım sensörü beslemeleri için gerekli olan gerilim de elde 

edilmiştir. 

 

Şekil 6.13: Ana modül güç devresi şematiği 

 

Ana modül içerisinde CAN ve UART protokolleri olmak üzere iki adet haberleşme 

protokolü bulunmaktadır. Ana modül haberleşme devresi şematiği şekil 6.14’de 

gösterilmiştir. CAN protokolü için izole CAN entegresi olan ISO1050 kullanılmıştır. Ana 

modül, yardımcı modüller ve araç içerisindeki diğer elektronik bileşenler ile CAN 

protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Yardımcı modülden gelen veriler öncelikle CAN 

protokolüyle ana modüle gelmekte sonra araç içindeki elektronik bileşenlere yine CAN 

protokolüyle iletilmektedir. Ana modül batarya yönetim sistemi verilerinin görüntülendiği 

Nextion ekran ile UART protokolüyle haberleşmektedir. Ana modül yardımcı modülden 

gelen verileri sıralayarak gerilim ve sıcaklık değerleri tehlike de olan hücreleri belirler ve 

bu verileri Nextion ekrana iletir. Ekran üzerinde tüm hücrelerin sıcaklıkları, gerilimleri, en 

yüksek sıcaklık ve gerilimdeki hücre, en düşük sıcaklık ve gerilimdeki hücre ve akım gibi 

BMS içindeki veriler görülmektedir. 
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Şekil 6.14: Ana modül haberleşme devresi şematiği 

 

Batarya yönetim sistemi içerisinde akım ölçmek için WCS1800 alan etkili akım sensörü 

kullanılmıştır. Sistemin içerisinde alan etkili bir sensör seçilmesinin sebebi hem sensörün 

kendi içerisinde BMS ile izole olması hem de sisteme montaj kolaylığıdır. Akım sensörü 

ölçülen akım değerini gerilim değerine dönüştürerek mikrodenetleyicinin ADC pinine 

iletmektedir. Mikrodenetleyici gelen veriyi dijitale dönüştürerek akım değerini 

hesaplamaktadır. 

 

BMS pil paketinin güvenliğinden sorumludur ve bu görevi ana modül yerine getirmektedir.  

Şekil 6.15’ de ana modül kontrol devresi şematiği gösterilmiştir. Güvenli bir sistem ortamı 

sağlamak amacıyla şarj rölesi ve fan rölesi olmak üzere iki adet kontrol rölesine yer 

verilmiştir. Yardımcı modüllerden gelen veriler doğrultusunda aşırı şarj ve yüksek sıcaklık 

gibi tehlikeli anlarda sisteme müdahale ederek tehlikeyi önlemektedir. Pil paketinin şarjı 

esnasında hücrelerin gerilimi maksimum gerilim değerine ulaştığı veya hücreler arasında 

gerilim dengesizliği oluştuğu anda ana kontrol modülü şarj rölesini açarak şarj işlemini 

sonlandırır. Şarj rölesi kontrol devresinde ters akımları önlemek amacıyla bir diyot 

kullanılmıştır. Ana modül aynı zamanda pil paketinin sıcaklığı tehlikeli seviyeye 

yaklaştığında BMS içerisindeki fanları açarak sistemin soğutulmasını sağlamaktadır. 

Röleler ana modüle konnektör ile bağlanmaktadır ve mikrodenetleyici il kontrol 

edilmektedirler. 
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Şekil 6.15: Ana modül kontrol devresi şematiği 

 

6.5 Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır ve bir test düzeneği ile 

gerçekleştirilmiştir. Birinci test düzeneği Şekil 6.16’da görülmektesir. Birinci adımda iki 

adet güç kaynağı dört adet lityum iyon pili temsil etmektedir, bir adet güç kaynağı ana 

modül beslemesini sağlamaktadır. Ayarlı güç kaynakları ile gerilim değerleri değiştirilerek 

görüntüleme ekranından systemin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını gözlemlemek 

hedeflenmiştir. Birinci testte ilk olarak yardımcı modüller ile güç kaynaklarından ayarlanan 

gerilim verileri ve yardımcı modüllere bağlı olan NTC’ler ile sıcaklık verileri okunmuştur. 

Okunan veriler CAN haberleşme protokolü ile ana module iletilmiştir. Ana modüle gelen 

verilerinde UART haberleşme protokolü ile görüntüleme ekranına iletildiği 

gözlemlenmiştir. 

Batarya yönetim sisteminin hücrelerin katalog değerleri olan  2.8V – 4.2V arasındaki 

gerilimleri sorunsuz şekilde okuduğunu tespit etmek için güç kaynaklarından bu aralıktaki 

farklı dört adet gerilim ayarlanmıştır. Güç kaynaklarından ayarlanan dört hücre gerilimini 

temsil eden gerilimler kaydedilerek batarya yönetim sistemi görüntüleme ekranından 

okunan gerilim verileri ile kıyaslanmıştır ayrıca ayarlanan gerilimler değiştirildiğinde 

verilerin görüntüleme ekranında anlık olarak değiştiği ve doğru verileri gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Kıyaslama sonucunda ayarlanan gerilimler ve görüntüleme ekranından 

okunan gerilimler arasında %1’ lik bir hata payı olduğu, CAN ve UART haberleşme 

protokollerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Şekil 6.17’de batarya voltaj 

ve sıcaklık verileri görüntüleme ekranında izlenmektedir. 
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       Şekil 6.16: Birinci test düzeneği                           Şekil 6.17: Batarya voltaj ve sıcaklık sayfası 

 

İkinci aşamada pasif dengeleme devresi test edilmiştir. Şekil 6.18’de pasif dengeleme 

devresi test düzeneği görülmektedir.  Pasif dengeleme testleri için gerilim seviyeleri sırası 

ile 3.06 V, 3.28 V, 3.37 V ve 3.24 V olan dört adet birbirine seri bağlı lityum iyon pil 

kullanılmıştır. Birinci yardımcı modül B1 ve B2 pillerinden, ikinci yardımcı modül ise B3 ve 

B4 pillerinden sorumludur. En düşük gerilim seviyesine sahip pil dışındaki diğer piller 

gerilimleri en düşük pille eşitlenene kadar enerjilerini bir direnç üzerinde harcayarak 

dengelenecektir. BYS enerjilendirildikten sonra deşarj olması gereken pillerin yardımcı 

modüller üzerinde bulunan ilgili deşarj ledlerinin yandığı gözlemlenmiştir. Zamana bağlı 

olarak pillerin enerji seviyeleri ölçülerek kaydedilmiştir.  

 

 

Şekil 6.18: Pasif dengeleme devresi test düzeneği 
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Tablo 6.2’ de pasif dengelemenin başladığı andan itibaren pillerin kaydedilen enerji 

seviyeleri görülmektedir. 

Tablo 6.2:Pasif Dengeleme boyunca anlık olarak kaydedilen gerilim değerleri 

Saat 1.Pil Gerilim 

Seviyesi 

2.Pil Gerilim 

Seviyesi 

3.Pil Gerilim 

Seviyesi 

4.Pil Gerilim 

Seviyesi 

17.36 3.06 V 3.28 V 3.27 V 3.24 V 

17.40 3.04 V 3.11 V 3.25 V 3.11 V 

17.45 3.03 V 3.04 V 3.18 V 3.09 V 

17.50 3.03 V 3.04 V 3.13 V 3.08 V 

17.52 3.03 V 3.03 V 3.06 V 3.08 V 

 

Tüm pillerin enerjileri eşitlendiğinde pasif dengeleme durdurularak test sonlandırılmıştır. 

Test sonunda kısa bir sürede gerilim seviyelerinin eşitlendiği ve pasif dengeleme 

devresinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Şekil 6.19’ da pasif dengeleme 

sırasında deşarj olan pillerin uyarı ledleri görülmektedir. 

 

Şekil 6. 19: Pasif dengeleme deşarj uyarı ledleri 

 

Testin son aşaması olarak aktif dengeleme devresi denenmiştir.Şekil 6.20’ de aktif 

dengeleme devreleri test düzeneği görülmektedir. 
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Şekil 6. 20: Aktif Dengeleme Devresi Test Düzeneği 

Aktif dengeleme için gerilim seviyeleri sırasıyla 3.83 V, 3.20 V, 3.20 V ve 3.20 V olan 

birbirine seri bağlı dört adet lityum iyon pil kullanılmıştır. Birinci yardımcı modül B1 ve B2 

pillerinden, ikinci yardımcı modül ise B3 ve B4 pillerinden sorumludur. En yüksek gerilim 

seviyesine sahip pil dışındaki diğer piller gerilim seviyeleri en yüksek olan pille eşitlenene 

kadar aktif dengeleme ile dengelenecektir. BYS enerjilendirildikten sonra şarj olması 

gereken pillerin yardımcı modüller üzerinde bulunan ilgili şarj uyarı ledlerinin yandığı 

gözlemlenmiştir. Zamana bağlı olarak pillerin enerjileri ölçülüp kaydedilmiştir. Tablo 6.3’ 

te pillerin aktif dengelemenin başlangıcından itibaren kaydedilen enerji seviyeleri 

görülmektedir. 

Tablo 6.3: Aktif Dengeleme boyunca anlık olarak kaydedilen gerilim değerleri 

Saat 1.Pil Gerilim 

Seviyesi 

2.Pil Gerilim 

Seviyesi 

3.Pil Gerilim 

Seviyesi 

4.Pil Gerilim 

Seviyesi 

18.23 3.83 V 3.20 V 3.20 V 3.20 V 

18.29 3.83 V 3.52 V 3.50 V 3.49 V 

18.39 3.83 V 3.62 V 3.62 V 3.61 V 

18.49 3.83 V 3.71 V 3.70 V 3.70 V 

18.59 3.83 V 3.74 V 3.74 V 3.73 V 

19.09 3.83 V 3.75 V 3.75 V 3.75 V 

19.19 3.82 V 3.78 V 3.78 V 3.77 V 

19.29 3.82 V 3.80 V 3.80 V 3.79 V 
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Tüm pillerin enerjileri eşitlendiğinde aktif dengeleme durdurularak test sonlandırılmıştır. 

Test sonunda aktif dengeleme için kabul edilebilir bir sürede gerilim seviyelerin eşitlendiği 

ve aktif dengeleme devresinin sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Şekil 6.21’ 

de aktif dengeleme sırasında şarj olan pillerin uyarı ledleri görülmektedir. 

 

Şekil 6. 21: Aktif Dengeleme Şarj Uyarı Ledleri 

 

BYS test videosu linki: https://we.tl/t-b38rJ7Eypo 

6.6 Baskı Devre Çalışmaları 

 

Baskı devre çalışmaları Altium program üzerinden gerçekleştrilmiştir. Aşağıda yardımcı 

modül ve ana modül kartlarının PCB tasarımları görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.22: BMS Yardımcı Modül PCB Çizimi 

https://we.tl/t-b38rJ7Eypo
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Şekil 6.24: BMS Ana Kontrol Modülü  PCB Çizimi 

 

Şekil 6.26: BMS Ana Kontrol Modülü ve Nextion Görüntüleme Ekranı Bağlantısı 

6.7 Üretim Çalışmaları  

 

Tasarımı tamamlanan batarya yönetim sisteminin PCB üretimi Çin’de yaptırılmıştır. 

Basılan kartlar üzerine malzeme yerleşimi ve lehimlenmesi ise takımımız tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki görsellerde üretim aşamalarına yer verilmiştir. 

 

       

Şekil 6.27: Ana Modül Üretim Çalışması 
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Şekil 6.28: Yardımcı Modül Üretim Çalışması 

 

 

Şekil 6.29: Üretim Çalışmaları Takım Üyeleri 

 

6.8 Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : Kare Dikdörtgen 

Çıkış Voltajı : 100.8 100.8 

Çıkış Akımı : 21 A 21 A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif Pasif ve Aktif 

Devre Tasarım Tipi : 
1 Ana modül, 7 slave 
modül 

1 Ana modül, 14 slave 
modül 

SOC Tahmin Algoritması : 
Gerilim-Kapasite 
fonksiyonu 

Gerilim-Kapasite 
tablosu 

Kontrol Algoritması : 
Açık çevrim, Can 
haberleşme 

Açık çevrim, Can 
haberleşme 

Yerli mi Değil mi : Yerli  Yerli  
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7. Yerleşik Şarj Birimi  

Yerleşik şarj birimi hesaplamaları, devre ve PCB tasarımları Pamukkale Üniversitesi Atay ekibimiz 

tarafından yapılmaktadır. Tasarım ve simülasyon aşamalarından sonra tüm sistemin imalatı 

ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Yerleşik şarj birimi 85-125VDC çıkış gerilim seviyelerinde 1200W çıkış gücü verebilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Çıkış akımı 10A ile sınırlandırılmıştır. Ünite, 220VAC 50 Hz giriş hat geriliminde 

çalışmak üzere tasarlanmıştır.  

Ünitenin iki aşamalı bir yapısı vardır. Birinci bölümde EMI filter ve yükseltici tip bir AC-DC 

dönüştürücü ve ikinci bölümde ise Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücülü ve Senkron 

Doğrultmalı izole bir DC-DC dönüştürücü bulunmaktadır.  Şekil 7.1’de yerleşik şarj biriminin 

fonksiyon diyagramı verilmiştir.  

 

Şekil 7.1: Yerleşik şarj birimi fonksiyon diyagramı 

 

7.1 Devre Tasarımları 

7.1.1 Yükseltici Güç Katsayısı Düzeltme (PFC) 

PFC şebekeden elde edilebilen gerçek gücü en üst düzeye çıkarmak için çevrimdışı güç 

kaynaklarının giriş akımını şekillendirir. Hedeflenen yeni 1500 wattlık güç için yeni bir PFC 

devresi tasarlanmıştır. Bu tasarımda çıkış gerilim 400VDC olan çıkış akımı 4A ile 

sınırlandırılmış bir tasarım yapılmıştır. Burada güç katsayısını düzenleyebilmek için 

FAN6982 kontrolcüsü seçilmiştir. Kontrolcü 220VAC giriş hat geriliminde ve 65 kHz 

anahtarlama frekansında çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Kontrolcü giriş gerilimindeki ani 

düşüşlere ve yükselmelere ve şebekeden çekilen akıma göre çıkış gerilimini 400VDC 
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olarak ayarlar. Seçilen entegrenin soft-start özelliğinden dolayı PFC’nin çıkış gerilimi 

belirlenen gerilim seviyesinin üzerine çıkana kadar röle kontakları açıktır ve devre NTC’ler 

üzerinden tamamlanarak kapasitelerin hızlı şarj olması engellenir. Çıkış gerilimi belirlenen 

seviyeye geldiğinde röle kontakları açılır ve devre röle üzerinden tamamlanır. Röle 

kontakları açıkken Mosfet ve Güç Bobinimiz üzerinden akım akmaz, akım doğrudan D6 

diyotu üzerinden akar ve çıkış kapasiteleri bu yolla şarj edilir. Kapasite gerilimleri 

belirlenen seviyeye geldiğinde kontrolcü anahtarlamayı başlatır ve D6 diyotu by-pass olup 

Mosfet ve Güç Bobinimiz üzerlerinden devre tamamlanır. Bu durum soft-start durumudur. 

Elle yapılan hesaplamalarımıza göre güç katsayısı düzeltme devresinin kontrol ve güç 

elemanlarının değerleri şekillerde gösterildiği gibidir. 

EMI (Electromagnetic Interference) elektrik şebekesinde mevcut olan paraziti önlemek 

için kullanılan bir filtre olup Güç Faktörü Düzenlemesinin anahtarlama frekansına ve 

gücüne göre tasarlanmaktadır. 

 

Şekil 7.2: EMI devresi 

 

Şekil 7.3: Güç katsayısı düzeltme kontrol devresi 

 



 

52 
 

Dönüştürücü için düşük kayıplar sağlayan Silicon Carbide Mosfet ve Silicon Carbide Diyot 

seçilmiştir. Bu güç elemanları verimi önemli ölçüde etkiledikleri için bu yapılarda tercih 

edilmişlerdir. 

 

Şekil 7.4: Güç katsayısı düzeltme güç devresi 

Alçaltıcı (Buck) dönüştürücü, Fan6982 entegresi için gerekli 15V’luk gerilimi oluşturmak 

için tasarlanmıştır. Geniş gerilim aralığında operasyon sağlayabilmesi nedeni ile 

LNK306GN entegresi tercih edilmiştir. Dönüştürücü beslemesi PFC’nin çıkış geriliminden 

sağlanmaktadır.  

 

 

Şekil 7.5: Alçaltıcı dönüştürücü devresi 

 

7.1.2 Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü (PSFB) 

Faz kaydırmalı tam köprü DC-DC (PSFB) dönüştürücüler genellikle yüksek bara 

gerilimlerini düşürmek veya orta ve yüksek güç uygulamalarında şebekeden izole bir 

sistem kurmak için kullanılırlar. Başlıca avantajları, birincil taraf güç cihazlarındaki düşük 

gerilim stresi ve yardımcı bileşenler eklemeden sıfır gerilimde anahtarlama (Zero Voltage 

Switching-ZVS) elde etme beceresidir. 
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PSFB dönüştürücü, her anahtar konumu için yaklaşık %50 görev döngüsüyle çalışır. Kısa 

devreyi önlemek ve ZVS’yi sağlayacak rezonans geçişine izin vermek için üst ve alt 

MOSFET’ler arasına ölü zaman eklenir. Bu yapıda ZVS, indüktörlerde depolanan enerjinin 

Mosfetlerin açılması ve kapanması sırasında çıkış kapasitansının doldurulması ve 

boşaltılması için kullanılmasıyla elde edilir. SiC Mosfetlerin dayanma gerilimlerine göre 

düşük çıkış kapasitansı, daha yüksek anahtarlama frekansı ve genişletilmiş ZVS aralığı 

sağlar. Kullanılacak olan anahtarlama tekniği ZVS olup anahtarlama kayıplarının en aza 

indirgenmiştir. 

Tasarlanan PSFB’de yapılan işlem, PFC çıkışından elde edilen 400 VDC gerilimin 110 V 

olan batarya paketi gerilimine düşürülmesidir. Faz Kaydırma işlemi için kullanılacak 

UCC28950 kontrolcüsünün anahtarlama frekansı 200 kHz olarak ayarlanmıştır. PFC’den 

elde edilen 400 VDC gerilimi MOSFET çiftlerinin farklı ve değişken zamanlı 

anahtarlamasıyla transformatör primer gerilimi 200-220 V aralığına düşürülmüştür. 

Burada kullanılan transformatör hem izolasyonu sağlamakta hem de 2:1 oranı ile gerilimi 

110V’a indirgemektedir. 

Şekil 7.6’de kontrol devresi gösterilmiştir. Q10 ve Q11 ile kurulan devrede sistem 15V ile 

beslendiğinde entegre çalışmaya başlayacak ve kapatılması gerektiğinde Q11 açılarak 

Enable pini toprağa çekilerek entegre kapatılmış olacaktır. Görünen diğer çevre bileşenleri 

hesaplamalar sonucu belirlenen anahtarlama sinyalleri ve delay süreleri gibi parametreleri 

ayarlayan direnç ve kapasitelerdir. 

 

Şekil 7.6: PSFB kontrol devresi 

Şekil 7.7’de tasarımın anahtarlama elemanları, trafo ve çevre bileşenleri gösterilmektedir. 

Şematik devrenin solunda bulunan dört anahtarlama elemanı MOSFET olup tam köprü 

topolojisini oluşturur. D7 ve D8 diyotları trafonun primer kolun girişi üzerinde bulunur ve 

oluşabilecek geri yönlü akımı engeller. D2 ve D5 diyotları Q5 ve Q6 MOSFET’lerinde 

indüklenen gerilim peak’lerinin mosfetler üzerindense diyotlar üzerinden doğrultulup 
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pozitif baraya verilmesini sağlar. T1 elemanı bir akım trafosu olup oluşan gerilim 

entegrenin geri beslemesine gider. Burada oluşan gerilim 2.5V üzerinde olursa entegrede 

anahtarlama kesilerek tasarlanan maksimum güç sınırını geçmemesini sağlar. U5 olarak 

gözüken op-amp devresi çıkıştaki geri dönüş yolunun girişine konularak sabit akım 

devresi için referans gerilim oluşturur. 

 

Şekil 7.7: PSFB güç katı devresi 

Şekil 7.8’da kontrol entegresinden gelen anahtarlama sinyallerini güçlendirmek için 

MOSFET sürücüler seçilmiştir. Tam köprü sürücülerin toprak referansları entegrenin 

referansından farklı olması gerekir bu nedenle sinyalin güçlenirken izole bir şekilde de 

karşıya geçmesi gerekir. Bu sebeple Si8233B mosfet sürücüleri tercih edilmiştir. Bu 

sürücüler high-side ve low-side olmak üzere iki tip sinyal çıkışı barındırır. Senkron 

doğrulma için tercih edilen mosfet sürücüleri IXDN604SI olmuştur. Senkron doğrultma 

sinyallerinin toprak referansı entegreninki ile aynı olduğundan standart low-side sürücüler 

kullanılmıştır. 
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Şekil 7.8: PSFB izole ve standart mosfet sürücüleri 

 

Şekil 7.9’da sabit-akım ve sabit gerilim için oluşturulan devreler bulunmaktadır. Op-

amp’lar ile kurulan bu devrede sabit akım için akımın çıkıştan geri dönüş yolu üzerindeki 

3mΩ’luk şönt direnç üzerinden oluşturulan referans gerilim U4 üzerinde ayarlanan 

karşılaştırma gerilim ile karşılaştırılır. Referans bu gerilimi geçtiğinde hata üretilmiş olur 

ve entegrede anahtarlama anlık olarak kesilerek belirlenen akım sınırında kalması 

sağlanmış olur. Sabit-gerilim için yine aynı şekilde bir devre mevcuttur. JP2 ve JP3 ile 

karşılaştırma gerilimleri harici veya dahili olarak trimpot ile ayarlanabilmektedir. U7 ve U11 

op-amp’ları buffer olarak kullanılıp burada oluşan referans gerilimini monitörleme 

sistemine gönderir. 

 

Şekil 7.9: PSFB sabit akım – sabit gerilim devreleri 
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PSFB devresinin kontrolcüsü, mosfet sürücüleri ve monitörleme bölümleri için izole bir güç 

kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. Şekil 7.10’da izole besleme oluşturmak için tasarlanan bir 

flyback dönüştürücünün devresi verilmiştir. 

 

Şekil 7.10: Flyback devresi 

 

7.2 Simülasyonlar 

Simülasyon çalışmaları Ansys Twin Builder ortamında çalışılmış olup, simülasyonlar için 

hesaplanan parametreler kullanılmıştır. Simülasyonlar sırasında bu parametreler yapılan 

işlemlerin optimizasyonu için küçük çaplı revize edilip sonrasında devreler üzerine 

eklenmiştir. 

7.2.1 Güç Katsayısı Düzeltme Simülasyonu 

Şekil 7.11’da güç katsayısı düzeltme devresinin simülasyon modeli gösterilmektedir. 

UCC28019 entegresi FAN6982 ile aynı operasyonu gerçekleştirdiği, muadili olduğu ve 

Twin Builder ortamında hali hazırda bulunduğu için simülasyonlar sırasında bu entegre 

kullanılmıştır.  
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Şekil 7.11: Güç katsayısı düzeltme devre modeli  

Oluşturulan modelin başlangıç anında maksimum yükünde sistemin kaldırabileceği akım 

değeri sabittir. Fakat başlangıç anında çıkış kapasitörlerinin de şarj olması gerekmektedir. 

Bu durumda sistem nominalinden daha fazla akım yüküne maruz kalır. Seçilen elemanlar 

bu yükü kaldıramayacağından dolayı optimum yumuşak anahtarlama ile sistem 

çalıştırılarak sistemin maksimum akım değerini geçmeden çalıştırılması sağlanır. 

 

 

Şekil 7.12: Soft-Start’lı çıkış gerilim grafiği (Gerilim-Zaman) 

Tepeden tepeye salınım, bulunabilir elemanlara ve bu elemanların kaldırabileceği akım 

stresi öngörülerek %20’de tutulmuştur. Aynı zamanda gerilimin polarite değiştirdiği 

yerlerde akımda polarite değiştirmektedir. Bu da aktif PFC’nin simülasyon ortamında 

sağlandığını göstermektedir. Eğer akım ve gerilim arasında ileri yönlü faz gecikmesi 

olursa indüktans kaynaklı, geri yönlü faz gecikmesi olduğu zaman da kapasitif etkiden 

kaynaklandığından seçilen indüktans ve kapasitans değerleri simülasyonda optimize 

edilip sonrasında devreye uygulanmıştır. 
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Şekil 7.13: Giriş akımı-Giriş gerilim grafiği (Gerilim-Zaman) 

7.2.2 Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü Simülasyonu 

Simülasyon Texas Instruments’in UCC28950 senkron doğrultmalı faz kaydırmalı tam 

köprü kontrolcüsü kullanılarak yapılmıştır. Ancak bu entegre sabit akım-sabit gerilim 

tekniğini desteklemediği için bu tekniğin devreleri op-amp’lar aracılığı ile oluşturulmuştur. 

Var olan sabit gerilim çevrimi dahili op-amp üzerinde yapılmaktadır. Bu dahili op-amp 

gerilim izleyicisine çevrilip, op-amp’larla kurulan sabit akım-sabit gerilim devresine 

bağlanmıştır. 

 

  

Şekil 7.14: PSFB kontrol bloğu 
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Simülasyona eklenen trafo parametreleri için ETD65 nüve ile sarımı gerçekleştirilen 

trafonun primer ve sekonder sargılarının kaçak indüktans ve DC direnç değerleri ölçülüp 

simülasyona eklenmiştir. Trafonun ikincil tarafında senkron doğrultma metodu 

uygulanmıştır. 

 

Şekil 7.15: PSFB güç bloğu 

 

Şekil 7.16’de Faz kaydırma ve Senkron doğrultma sinyalleri belirtilmiştir. Yukarıdan 

aşağıya ilk dört sinyal QA, QB, QC ve QD faz kaydırma sinyalledir. QE ve QF sinyalleri 

ise senkron doğrultma sinyalleridir. 

 

Şekil 7.16: Faz kaydırma ve Senkron doğrultma sinyalleri 

 

Şekil 7.17’da QA üzerindeki akım gerilim grafikleri görülmektedir. Akım ve gerilim 

yükselmeleri birbirini kesmeyecek şekilde ayarlanmış olup soft-switching 

gözlemlenmektedir. 



 

60 
 

 

Şekil 7.17: QA üzerindeki akım gerilim grafikleri (Akım-Gerilim-Zaman) 

Simülasyon sırasında PFC devresinin başlangıç anında aşırı yüklenmemesi için giriş akım 

peaklerini azaltmak amaçlanmıştır. Simülasyonlar sonucunda 250ms’lik bir Soft-start 

süresi belirlenmiştir. 

 

Şekil 7.18: Soft-Startlı giriş akım grafiği (Akım-Zaman) 

 

Şekil 7.19’ de sabit akım – sabit gerilim devrelerinin op-amp çıkışları görülmektedir. 

250ms’de soft start tamamlanmış olup sonrasında sistemin nominalinde anahtarlamayı 

kontrol etmesi görülmektedir. 

 

Şekil 7.19: Sabit akım – sabit gerilim devrelerinin op-amp çıkışları (Gerilim-Zaman) 
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7.3 Baskı Devre Çalışmaları 

Simülasyonu tamamlanan ve optimize edilen devreler, Altium Designer programında 

gerçekleştirilmiştir. Şematik tasarımı, erişilebilen elemanlarla tamamlandıktan sonra, 

baskı devre tasarımı aşamasına geçilmiştir. Baskı devre kartları tasarlanırken yüksek 

frekanslı anahtarlama yollarına ve geri dönüş yollarına dikkat edilmiştir. Yüksek gerilim 

taşıyan yollar izolasyon standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Maksimum akımın 

geçeceği yolların genişliği hesaplanarak çizilmiştir. Kartların gerilim giriş ve çıkışları 

konnektör tipi tercih edilmiştir. Anahtarlama ve doğrultma elemanının termal stresi 

dağıtması için PCB alüminyum ekstrüsyon blok üzerine yerleştirilip anahtarlama diyot ve 

köprü diyot soğutucu bloğa, izolasyonlu bir şekilde konumlandırılarak kartın altına 

yerleştirilmiştir. Kontrolcü entegrelerinin anahtarlama elemanlarına ve sürücülerine giden 

yolları mümkün olduğunca kısa tutulup, EMI oluşturabilecek yüksek güçlü anahtarlama 

yollarından uzak tutulmuştur. 

 

 

Şekil 7.20: İki boyutlu PFC baskı devresi  

 

 

Şekil 7.21: İki boyutlu PSFB baskı devresi   
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Şekil 7.22: PSFB kontrol kartı iki boyutlu gösterimi 

 

 

Şekil 7.23: Flyback devresi iki boyutlu gösterimi 

 

7.4 Üretim Çalışmaları 

PCB’lerin tasarımlarından sonra PCB’ler üretilmiş ve devre elemanları devrelere monte 

edilmiştir. Her bir devre kartının üç boyutlu Altium modeli ve üretimlerinin tamamlanmış 

görselleri aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 7.24: PFC devre modeli ve gerçekleştirilmiş baskı devresi 
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Şekil 7.25: PSFB devre modeli ve gerçekleştirilmiş baskı devresi 

 

 

Şekil 7.26: PSFB güç kontrol kartı modeli ve gerçekleştirilmiş baskı devresi 

 

 

Şekil 7.27: Flyback dönüştürücü modeli ve gerçekleştirilmiş baskı devresi 

 

Soğutucu blok üzerine üretimi tamamlanmış yerleşik şarj birimi 
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Şekil 7.28: Üretimi tamamlanmış yerleşik şarj birimi 

 

7.5 Test Sonuçları 

PSFB çıkış gerilimi UCC28950 tarafından ayarlanır. Oluşturulmuş olan sabit akım sabit 

gerilim devreleri ile batarya verimli bir şekilde şarj edilmektedir. Şarj cihazı aynı zamanda 

monitörleme üzerimde bulunan mikroişlemci kullanılarak hücre voltajı dengesizliği veya 

aşırı ısınma gibi durumlarda şarjı kapatmak için BMS ile iletişim kurar. 

 

Şekil 7.29: Test Düzeneği 

 

Şekil 7.29’da görüldüğü üzere kurulan test düzeneği PFC ve PSFB devre kartları ile birlikte 

tek bir platform üzerinde birleştirilip şarj sistemi tamamlamıştır. Sistem testi için kapalı 

çevrimde çıkış gerilimi 120VDC ve maksimum akım çıkışı 10A olarak ayarlanmıştır. 

Yük testi öncesinde sistem yüksüz halde iken anahtarlama sinyallerinin kontrolü 

yapılmıştır. Şekil 7.30’da entegre çıkışındaki QA, QB çıkış sinyalleri şekil 7.31’de entegre 

çıkışındaki QC, QD çıkış sinyalleri birbirinin üstünde gösterilmiştir. 
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Şekil 7.30: QA ve QB anahtarlama sinyalleri (CH1,CH2 5V-M 5 s) 

Testin bu aşamasında anahtarlama sinyallerindeki delay ve dead-time süreleri yeniden 

hesaplanarak sinyallerin çakışmaması sağlanıp kontrol devresinde değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

Şekil 7.31: QC ve QD anahtarlama sinyalleri (CH1,CH2 2V-M 1 s) 

Şekil 7.32’de sistem çıkış gerilimi verilmiştir. 

 

Şekil 7.32: PSFB çıkış gerilimi grafiği ((CH1 100V- M 5 s)) 
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7.6 Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi 
: 

Faz Kaydırmalı Tam Köprü Faz Kaydırmalı Tam 
Köprü 

Güç Seviyesi : 750 Watt 1200 Watt 

Çıkış Voltaj Aralığı : 100-120VDC 85-125VDC 

Çıkış Akım Salınımı : %5 %4 

Giriş Güç Faktörü : 0.9 0.99 

Güç Çevrim Verimi : >%90 >%90 

PWM Kontrol Entegresi : UCC28950 UCC28950 

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
Aşırı akım, gerilim Aşırı akım, gerilim 

Baskılı Devre Boyutu : 300mmx150mmx60mm 42mmx120mmx100mm 

    

8. Enerji Yönetim Sistemi  

Hidromobil kategorisi için 

9. Batarya Paketleme 

9.1 Hücrelerin Özellikleri 

Batarya paketi 28 seri hücreden oluşmaktadır. Her seri hücrenin içinde birbirine paralel 7 

adet lityum iyon batarya bulunmaktadır. Her hücre 3.6 V nominal voltaj değerine sahiptir. 

Batarya paketi toplamda 100.8 V voltaj ve 21 Ah akıma sahiptir. Sistem içerisinde 

kullanılan batarya hücresi Şekil 9.1’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 9.1: Batarya hücresi 
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Tablo 1: Batarya hücrelerinin karakteristiği 

Kimya Lityum İyon 

Nominal Voltaj 3,6V 

Kapasit 21 Ah 

İç Direnç <5 mΩ 

Çalışma Gerilimi 2,5V – 4,2V 

Kesme Voltajı 2,5V 

Şarj Kesme Akımı 825mA 

Şarj Voltaj Limiti 4,2V 

Maksimum Şarj Akımı 20A 

Çalışma Sıcaklığı-Şarj 0 - +50 ˚C 

Çalışma Sıcaklığı-Deşarj 20 ˚Ϲ - +75 ˚C 

Ömür >1500 

 

9.2 Paketin Özellikleri 

Toplamda 28 adet seri lityum iyon hücreden oluşan batarya paketi maksimum doluluk 

anında 117.6 V, minimum doluluk anında 70V çıkış gerilimi vermektedir. Batarya paketinin 

nominal çıkış gerilimi 100.8V’ tur. 21 Ah kapasiteye sahip batarya paketinin enerji 

yoğunluğu 2116.8 Wh’ tir. Dikdörgen bir geometriye sahip batarya paketinin boyutları 

472,5mmX112.6mmX106,5mm şeklinedir. Batarya paketi ağırlı 12.530 kg’ dır. Şekil  ‘ de 

2X7 batarya paketi görülmektedir. Batarya paketi Şekil 9.2’ de görülmektedir. 

 

Şekil 9.2: Batarya paketi 

 

9.3 Paket Mazlemesinin Özellikleri 

Pamukkale Üniversitesi Atay takımı öğrencileri tarafından yapılan batarya kasası tasarımı 

batarya hücrelerinin etrafını tamamen kapatmaktadır. Şekil 9.3, Şekil 9.4 ve Şekil 9.5’ te 

batarya kasasının Solidworks tasarımı gösterilmiştir. 2mm alüminyum ile üretilmesi 

planlanan batarya kasasının tasarımı bitmiş olup, lazer kesim ve büküm için üretime 

verilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen batarya kutusu ile batarya paketinin bütünlüğü 

korunmuş, dış etkenlerden oluşabilecek mekanik darbeler engellenmiş, kısa devre ve 

yangın korumaları gerçekleştirilmiştir. Batarya paketinin kutu içerisinde hareket etmemesi 

ve bütünlüğünün bozulmaması için paket alüminyum kirişler ile kutu içerisine 

sabitlenmiştir. Alüminyum kirişler ve batarya kutusu yalıtım bandı ile izole edilmiştir. 
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Şekil 9.3: Batarya kasası ve batarya paketi SolidWorks Çizimi 

 

Şekil 9.4: Batarya kasası ve batarya paketi SolidWorks Çizimi 

 

9.4 Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi 

 

  

Şekil 9.5: Pil paketi kullanım öncesi ve sonrası ısıl analizi 
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9.5 Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Batarya paketi içerisindeki Samsung 18650 lityum iyon piller birbirlerine ısıya dayanıklı ve 

elektriksel olarak izole edilmiş termoplastik ile paralel olarak bağlanmış ve bir hücre yapısı 

elde edilmiştir. Şekil 9.6’ da termoplastik hücre yapısı görülmektedir. Termoplastik 

malzeme ile oluşturulan hücreler pillerin batarya kutusu ve BYS kontrol kartları ile temas 

etmesini önleyerek oluşabilecek kısa devreler engellenmiştir ve piller sistemden tamamen 

izole edilmiştir. 28 adet Termoplastik hücre bakır baralar ile seri bağlanmış ve batarya 

paketi oluşturulmuştur. 2mm kalınlığında hazır bakır baralar tercih edilmiştir. Batarya 

paketinin kutu içerisinde hareket etmemesi ve bütünlüğünün bozulmaması için paket 

alüminyum kirişler ile kutu içerisine sabitlenmiştir. Alüminyum kirişler ve batarya kutusu 

yalıtım bantı ile izole edilmiştir. Toplamda 28 adet hücreden oluşan batarya paketi 

içerisinde her hücre 7 adet paralel Samsung 18650 Lityum iyon pilden oluşmaktadır. 

 

Şekil 9.6: Elektriksel ve mekaniksel olarak lityum iyon pilleri koruyan termoplastik bloklar 

 

9.6 Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

Batarya hücrelerinin soğutulması kasasın üstünde bulunan 4 adet 5 V fan ile 

sağlanmaktadır. Bu fanlara aracın çamurluklarında açılan hava kanalları ile soğuk hava 

iletilir böylelikle kasa içerisinde sürekli bir hava akımı sağlanarak batarya hücreleri 

soğutulmaktadır. Batarya kasasını açmadan batarya durumları hakkında bilgi almak için 

kasa üzerine bataryaların gerilimini, sıcaklığını ve akımını gösteren bir izleme ekranı 

yerleştirilmiştir. Onarım ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirirken operatörü kısa 

devrelerden koruyan minyatür devre kesiciler de vardır. 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması  

10.1 Sistem Topolojisi 

Bir taşıtın performansının yanı sıra, onun ivmelenme, frenleme ve dönme hareketlerindeki 

kabiliyeti de oldukça önemlidir. Taşıt veriminin arttırılması aşamasında motor, güç 

aktarma ve aerodinamik yapısının iyileştirilmesinin yanında taşıtın dinamik 

karakteristiklerinin de iyileştirilmesi gerekli bir işlemdir. Taşıtın yola tutunması, 

doğrultusunu koruması ve dönüşlerde savrulmaması için ön düzen ayarlarının dinamik 

karakteristiklerine bağlı olarak belirlenmesi gereklidir. Taşıtın yol ile temasını sağlayan 

tekerleklerin konumunun ve taşıtın hareketi esnasındaki pozisyonunun tam olarak 

belirlenmesi taşıtın dinamik karakteristiklerini ve taşıt verimini iyileştireceği gibi sürüş 

güvenliği ile sürüş konforu açısından da önem arz etmektedir. Şekil 10.1’de ilkesel olarak 

tasarımı planlanan araç için iki motorlu iki sürücülü (invertörlü) CAN protokollü haberleşme 

yapan bir sürüş sistemi verilmiştir. Bu ilkesel yapı göz önüne alınarak sürüş dinamikleri ve 

çift motor kullanıldığı için elektronik diferansiyel analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 10.1: Elektrikli araç için sürüş kontrol sistemi genel yapısı 

 

Bu sistemde direksiyon açısına bağlı olarak tahrik tekerleklerindeki moment ve hız 

farklılıkları hesaplanarak bu veriler motorların kontrolünde girdi olarak kullanılmaktadır. 

Viraj boyunca hareket eden araçta ön tekerlerin uygun açılarla yönlendirilmiş olması 

gerekmektedir. Aksi halde savrulma, tekerlerin aşınması ve kararsız sürüş gibi olumsuz 

etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu yapıda viraja girildiğinde ön tekerler birbirine paralel değildir. 

Viraj içinde kalan teker dıştaki tekere göre biraz daha fazla dönmektedir. Böylece 

tekerlerin gereken dairesel yol boyunca hareketleri sağlanmış ve yüksek hızlarda da 
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geometriden kaynaklanan sorun çözülmüştür. Dönüş yarıçapına bağlı olarak tekerlek 

açıları ve ilgili tekerlek hızları yaklaşık olarak tespit edilmektedir. Kontrol sisteminde teker 

açılarının ölçülmesi ve ona bağlı olarak hız karakteristiklerinin belirlenmesinde direksiyon 

açısından faydalanılmaktadır. Elektronik diferansiyel uygulaması için ilkesel blok şeması 

kontrol modeli Şekil 10.2’de verilmiştir. Burada, her bir motor sürücüsünün aracın sağa 

veya sola dönüşünde farklı referans alması gerektiğinden, araç kullanıcısın düz yol için 

karar verdiği hıza göre direksiyon açısı dikkate alınarak aracın yolda savrulmadan dönüş 

açısını takip etmesi sağlanmaktadır. Her bir tahrik motoru için bağımsız olarak elektronik 

diferansiyele uygun doğrudan moment kontrolü ve hız kontrolü birlikte 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Şekil 10.2: Çift motor ve çift invertörlü elektronik diferansiyel uygulaması blok şeması 
(Hartani vd. 2009) 

Elektronik diferansiyel uygulamasında, özellikle, tasarımı gerçekleştirilen aracın ağırlığı 

da önemli ölçüde azaltılmaktadır. Çünkü, mekanik diferansiyellerde hem aks bağlantısı 

hem ayna dişliler hem de diğer diferansiyel dişliler, mekanik kutusuyla birlikte, önemli bir 

ağırlık teşkil etmektedir. Literatürde an yaygın kullanılan model olan klasik Ackerman 

modeli tercih edilmiş olup sistem modeli ilkesel tanımları model denklemleriyle birlikte 

sırasıyla Şekil 10.3 ve Şekil 10.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 10.3: Klasik Ackerman model tanımı 
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Burada, Lw : Ön-Arka teker merkezleri arasındaki mesafe (wheelbase), δ:Direksiyon açısı 

(the steering angle), dw : Aynı aksa bağlı tekerler arasındaki mesafe, ωL ve ωR : sırasıyla, 

sol ve sağ teker için verilecek referans hız (sağlanması gereken hız). 

 

Şekil 10.4: Klasik Ackerman modeline göre farklı tekerler için referans hızların elde 
edilmesi 

10.2 Kontrol Algoritması 

Şekil 10.5'te gösterilen denklemlere göre elektronik diferansiyel uygulama kodları 

aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 

Şekil 10.5: Elektronik Diferansiyel Uygulama Kodları 

Burada "Lw" aracımızın ön ve arka tekerlek merkezleri arasındaki mesafedir (1,8 m) ve 

"dw" aynı aksa bağlı tekerlekler arasındaki mesafedir (1,23 m). "AngleDegree", direksiyon 

açısı sensöründen gelen açı bilgisidir. "W_V", gaz pedalından gelen istenen araç hızıdır. 

Aynı anda bir fren komutu varsa bu değer "0" olur. "Ω_L" ve "ω_R" sırasıyla sol ve sağ 

tekerlekler için rpm cinsinden hesaplanan referans hızdır. 
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10.3 Benzetim Çalışmaları 

Klasik Ackerman modelinin doğrulanmasına yönelik uygun Matlab/Simulink benzetimi alt 

modeli Şekil 10.6’te BLDC motor için yapılmış olup motor davranışı verilen 20 rad/s lik düz 

yol hızı için farklı direksiyon açılarında (sağa farklı farklı derceler ve sola farklı farklı 

derecelerde) test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 10.7’da sunulmuş olup gerekli 

açıklamalar şekil üzerinde yapılmıştır. Burada, motor davranışının başlangıç hızından 

(sıfırdan) verilen referans hıza kadar oldukça sorunsuz olduğu da görülmektedir. Sağa 

dönüşlerde, sağ teker daha küçük yarıçaplı bir dönüş yapması gerektiğinden daha uzun 

yol alması gereken dış tekere (sol tekere) göre yavaşlatılmıştır. Sola dönüşlerde de bunun 

tersi gerçekleşmiştir. 

 

Şekil10.6: Elektronik diferansiyel uygulaması için Matlab/Simulink benzetim alt modeli 

 

Şekil 10.7: Elektronik diferansiyel Matlab/Simulink benzetim modelinde sağ-sol teker hızı 
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10.4 Test Sonuçları 

Benzetim ve yazılımları tamamlanan elektronik difransiyel sistemi araç üzerinde test 

edilmiştir. Uygulamada en önemli kısımlardan birisi araç teker açılarının uygun bir şekilde 

tespit edilmesidir. Bunun için en iyi çözüm direksiyon açısının doğru bir şekilde tespit 

edilmesidir. Bu amaçla direksiyon miline akupla edilen bir hız sensöründen 

yararlanılmıştır. Araç direksiyon açısını algılamak üzere direksiyon mili üzerine monte 

edilmektedir. Uygulanmak üzere direksiyon açısı tespit sensörü araca akuple edilebilecek 

hale getirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan açı sensörünün teknik özellikleri Tablo 10.1’de, 

açı sensörü ve onun çıkış karekteristiğini gösteren bir resim ise Şekil 10.8’de verilmiştir. 

Direksiyon sensörü sağa ve sola dönüşleri 0.1 duyarlıkla -780 ile 780 aralığında 

algılamakta ve ona göre çıkış vermektedir. Çıkış değeri CAN-BUS haberleşmesi 

üzerinden araç teker hızlarının kontrolü için referans değer olarak işlemciye 

aktarılmaktadır. Bu referans değer göre sağ ve sol motor hızları ayarlanmaktaır. 

Tablo 10.1: Açı sensörünün teknik özellikleri 

 

 

Şekil 10.8: Direksiyon açı sensörü ve çıkış karakteristiği 
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10.6 Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

: 
Can Bus açı sensörü, 
araç kontrol sistemi 

Can Bus açı sensörü, 
araç kontrol sistemi 

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

: Basit Dinamik Model 
Basit Dinamik Model, 
değerler değişti 

Kontrol Algoritması : Kapalı çevrim, PI kontrol Kapalı çevrim, PI kontrol 

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

: - - 

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

: 
Sağa sola dönüş referans 
hız elde etme 

Sağa sola dönüş 
referans hız elde etme 

Benzetim Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

: Başarılı Başarılı 

Uygulanan Test 
Senaryoları 

: 
250 rpm altı elektronik 
diferansiyel yok, üstünde 
var 

200 rpm altı elektronik 
diferansiyel yok, 
üstünde var 

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

: Başarılı Başarılı 
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11. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

Araç Kontrol Sistemi (AKS) araçta bulunan bütün elektronik bileşenlerin kontrolünü 

gerçekleştiren, birbirleriyle haberleşmesini sağlayan, sensörler ve diğer çevre birimlerden 

gelen verileri işleyip değerlendiren ve buna göre gerekli işlemlerin yerine getirilmesini 

sağlayan gömülü elektronik kontrol birimidir. AKS aynı zamanda araçtaki bilgi ekranına 

aks üzerindeki önemli bilgileri araç kullanıcısına bilgi ekranı vasıtasıyla aktarır ve uzaktan 

takip amacıyla da telemetri sistemini kullanarak araç dışına bu verilerin iletimini sağlar. 

İletilen bu bilgiler tasarlanan telemetrinin alıcı birimi vasıtasıyla uzaktan takip edilebilir. 

Tasarlanan AKS’ye ilişkin genel prensip şeması Şekil 11.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 11.1: AKS sistemi çalışma prensip şeması 

 

AKS sisteminde araç içerisinde çok çeşitli birimlerle haberleşme gerçekleştirildiği ve araç 

kontrolü için birçok giriş-çıkış gerektiği için ana mikrodenetleyici olarak ST firmasının 32 

bit ARM4 çekirdeğe sahip STM32F407VGT7 işlemcisi tercih edilmiştir. Seçilen 

mikrodenetleyici ile CAN, UART, SPI, I2C gibi çok çeşitli iletişim protokollerini 

desteklemektedir. Ayrıca araçta gereken diğer kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için 

yeterli işlem kapasitesine ve yeterli giriş çıkış birimine sahiptir. Şekil 11.2’de 

STM32F407VGT7’nin (MCU) şematiği verilmiştir. Şekil 11.2’de mikrodenetleyicinin 

pinleri, beslemesi için kullanılan kapasitörler, bağlanan harici osilatör kristal ve reset 

butonu görülebilir. 

 



 

77 
 

 

Şekil 11.2: AKS sistemi mikrodenetleyici şematiği 

 

Tasarlanan AKS’nin araçta yer alabilecek farklı güç kaynaklardan beslenebilir olması 

planlanmıştır. Mikrodenetleyici ve AKS kartında yer alan çoğu entegre 3.3V ve 5V ile 

beslenmektedir. Ancak araçta yer alan elektronik birimlerin tamamı ana batarya 

grubundan beslenen ve 12V çıkış veren DC-DC güç kaynağından beslenmektedir. 

Dolayısıyla AKS’nin de bu 12 V’u kullanarak beslenmesi planlanmıştır. AKS’nin besleme 

bölümü şematiği Şekil 11.3’te verilmiştir. 

 

Şekil 11.3: AKS sistemi gerilim besleme bölümü şematiği 
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Şekil 11.4: AKS sistemi giriş çıkış pinleri tanımlanması 

Mikrodenetleyicideki pinlerin hangi işlemler için ayrıldığı ve kullanım yerleri de Şekil 

11.4’te yer aldığı gibidir. Burada görüldüğü gibi iletişim pinlerinin yanı sıra araçta bulunan 

aydınlatma, sinyal ve korna gibi donanımların da AKS tarafından kontrolünü sağlayacak 

şekilde giriş ve çıkışlar ayarlanmıştır. Bu işlemin elektronik olarak yapılmasının faydası 

kullanılan dokunmatik ekranla istenildiği taktirde bu donanımların kontrolünün herhangi bir 

buton veya kola ihtiyaç olmadan da kullanabilmektir. Dolayısıyla örneğin uzun far 

yakılmak istendiğinde hem araçta yer alan kol ile bu sağlanabildiği gibi hem de dokunmatik 

ekranla bu işlem gerçekleştirilebilir. 

 

Şekil 11.5: AKS sistemi izole giriş pinleri tanımlanması 
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Şekil 11.6: AKS sistemi röle çıkış pinleri tanımlanması 

 

 

Şekil 11.7: AKS sistemi ADC çıkış pinleri tanımlanması 

 

Şekil 11.8: AKS sistemi programlama pinleri tanımlanması 



 

80 
 

 

 

Şekil 11.9: AKS sistemi UART pinleri tanımlanması 

 

 

Şekil 11.10: AKS sistemi I2C pinleri tanımlanması 

 

 

Şekil 11.11. AKS sistemi CAN pinleri tanımlanması 
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Şekil 11.12: AKS sistemi çevre birimleri çıkış pinleri tanımlanması 

 

AKS sisteminin şematik ve devre kartı çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. PCB 

tasarımı için Altium Designer programı kullanılmaktadır. AKS’ye ait 3 boyutlu PCB 

tasarımı Şekil 11.13’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.13: AKS devre kartı tasarımı üstten görünüm 

PCB tasarımı yapılırken AKS’nin araç içerisine düzgün yerleştirilmesi, bağlantıların ve 

müdahalenin kolay yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikli olarak Şekil 

11.14’de gösterildiği gibi bir ticari kutu seçimi yapılmıştır. Tasarlanan AKS bu kutuya 

modüler olarak yerleştirilecek ve böylelikle profesyonel bir görünüm sağlanmış olacaktır. 

 

 

Şekil 11.14: Üretilen AKS devre kartı üstten görünüm 
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Şekil 11.15: AKS sisteminin yerleştirileceği kutu tasarımı 

 

 

Şekil 11.16: Üretilen AKS sisteminin yerleştirildiği kutu 

 

 

Şekil 11.17: AKS devre kartları ve diğer elektronik kartların imalatı 
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11.1 Motor Tork Kontrolü 

Araç kontrol sistemi motoru motor sürücüsü üzerinden bağımsız olarak kontrol 

edebilmektedir. Fırçasız DC motorların (BLDC) kontrol sistemlerinde çeşitli yöntemler 

bulunmaktadır. Kullandığımız yöntem doğrudan tork kontrolü ile Fırçasız DC motorların 

(BLDC) kontrolüdür. Doğrudan tork kontrolü ile değişken yüklere karşı motoru optimize 

etmeye çalışır. Tork ve akı kontrolü, hızlı tork yanıtı ve yüksek performansı doğrudan tork 

kontrolü ile sağlanmaktadır. 

Fırçasız DC motorun faz değişkenlerine dayanan matematiksel model, motor tasarım 

bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu durumda, matematiksel model aşağıdaki 

gibi bir indirgenmiş matris formu olarak elde edilmektedir. 

[
𝑉𝑎

𝑉𝑏

𝑉𝑐

] = [

𝑟𝑠 0 0
0 𝑟𝑠 0
0 0 𝑟𝑠

] [
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

] + [
𝐿 − 𝑀 0 0

0 𝐿 − 𝑀 0
0 0 𝐿 − 𝑀

]
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

] + [

𝑒𝑎

𝑒𝑏

𝑒𝑐

]   (1) 

BLDC'ler için sinüzoidal ters elektromotor kuvveti (back-emf) varsa, elektromanyetik 

moment hesaplaması aşağıdaki denkleme dönüştürülebilir. 

𝑇𝑒 =
3𝑃

4
(𝜑𝑠𝑑𝑖𝑠𝑞 − 𝜑𝑠𝑞𝑖𝑠𝑑) =

3𝑃

4
(𝜑𝑠𝑎𝑖𝑠𝛽 − 𝜑𝑠𝛽𝑖𝑠𝑎)      (2) 

Fırçasız doğru akım motorları iki fazlı veya üç fazlı iletim modunda doğrudan tork kontrolü 

ile sürülebilir. İki fazlı iletim modunda BLDC için anahtarlama vektörleri aşağıda 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.1.1: BLDC için anahtarlama vektörleri 

İki fazlı iletim modunda BLDC için gerilim vektör tablosu için çalışmalar yapılmıştır. Stator 

akısının ve torkunun aynı anda kontrol edildiği ve sıfır gerilim vektörlerinin anahtarlama 

tablosu hazırlanmıştır. 
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Tablo 11.1.1: İki fazlı iletim modunda gerilim değiştirme vektörleri 

Momen

t 

Hatası  

(𝜏)  

 Stator Akı Alanı (θ)  

 θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 

1  𝑉2(001001) 𝑉3(011000) 𝑉4(010010) 𝑉5(000110) 𝑉6(100100) 𝑉1(100001) 

-1  𝑉5(000110) 𝑉6(100100) 𝑉1(100001) 𝑉2(001001) 𝑉3(011000) 𝑉4(010010) 

 

İki fazlı iletim modunda BLDC'nin doğrudan tork kontrol diyagramı, hız sensörü olmayan 

çalışma durumuna göre Şekil 11.1.2’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.17: Hız sensörü olmadan iki fazlı iletim modunda BLDC-DTC blok şeması 

Simülasyon modelinden elde edilen sonuçlar; İlk durumda, motor yüksüz olarak test edildi. 

Tork referansı simülasyon çalışmasında 1 Nm olarak girildi. Elde edilen akım, hız ve tork 

tepkileri sırasıyla Şekil 11.1.3, Şekil 11.1.4 ve Şekil 11.1.5’de verilmektedir. 
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Şekil 11.1.3: Alfa-beta ekseni stator akı yörüngesi  

 

Şekil 11.1.4: Motor hızı yanıtı 

 

 

Şekil 11.18.5: Motor tork yanıtı 
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Simülasyonu yapılan çalışmaların doğrulanması için, motor faz akımlarını iki fazlı iletim 

modunda izlemek yeterlidir. Şekil 11.1.6’de, BLDC-DTC için iki fazlı iletim modunda motor 

faz akımını gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.1.6: İki fazlı iletim modunda BLDCM-DTC için motor faz akımı 

 

11.2 Geri Kazanımlı Frenleme Opsiyonu 

Yok 

11.3 Araç Enerji Yönetim Sistemi 

Tasarlanan AKS sisteminde kritik kapasite yüzdesi belirlenmiştir. Bu yüzde sınırına 

geldiğinde araç uyarı vermekte. İkinci kritik yüzdeye ulaştığında aracın enerjisini 

kesmektedir. 

11.4 Araç İçi Haberleşme Sistemi  

Tasarlanan araçta ana haberleşme sistemi olarak Can Bus iletişim sisteminin kullanılması 

tercih edildi. AKS genel haberleşme prensip şeması Şekil 11.1.7’de gösterilmiştir. The 

Controller Area Network (CAN), elektronik kontrol çevre birimlerinin ve cihazlarının bir ana 

denetleyici olmadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir araç 

haberleşme standartıdır. Geleneksel çok telli haberleşmelere alternatif olarak CAN Bus, 

elektronik kontrol üniteleri, mikrodenetleyiciler, cihazlar, sensörler, aktüatörler ve araçtaki 

diğer elektronik bileşenlerin Şekil 1111.1.7’deki gibi çift telli bir haberleşme yolu üzerinden 

iletişim kurmasına izin verir ve 1 Mb / s'ye kadar hızlara ulaşabilir. CAN iletişim protokolü, 

araçlarda sıklıkla kullanılan ve güvenli iletişimin ön safta yer aldığı bir iletişim protokolüdür. 

Araçtaki AKS sistemi, bu iletişim yöntemi ile inverterler ve direksiyon açısı sensörü ile 

iletişim kurar. Araçta 2 motor ve 2 invertör bulunduğundan elektronik diferansiyel 

uygulaması kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu iki eviriciye gönderilecek hız ve tork 

referansları da CAN iletişimi ile gerçekleştirilir. 
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Şekil 11.1.7: Araçta AKS tarafından kullanılan iletişim protokolleri 

 

Araç kontrol sistemi ayrıca UART kullanarak aracın ön konsolundaki ekran ünitesiyle 

iletişim kurar. UART, Evrensel Asenkron Alıcı / Verici anlamına gelir. UART'ın ana amacı 

seri veri iletmek ve almaktır. UART ile ilgili en iyi şeylerden biri, CAN gibi cihazlar arasında 

veri iletmek için sadece iki kablo kullanmasıdır. Telemetri için kullanılan NRF24L01 

modülü de SPI protokolü ile haberleşmektedir. 

 

Şekil 11.1.8: CAN Bus fiziksel yapısı 

 

11.5 Arıza Teşhisi 

Tasarlanan araçta AKS birimi haberleşme sisteminde olası çökme ve kesinti durumunda 

bayrak oluşturur. Araçta AKS üzerinde oluşturulan hız referans ADC okuması ile alınan 

gerilim değerinde kesinti olursa bayrak oluşturulur. İzolasyon takip cihazından gelen hata 

bilgisi ile de bayrak oluşturulur. Bu bayraklar ana ekranda görülür ve bayrakların 

resetlenmesini bekler. 
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11.6 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi  

Tasarlanmış olan araç kontrol sistemi, araç için gerekli önlemleri almak ve araçta herhangi 

bir sorun yaşandığında bunu sürücüye uyarı ile aktarmak üzere tasarlanmıştır. 

AKS uyarılarının kullanıcıya gösterildiği bilgi ekranı görüntüsü Şekil 11.6.1’de verilmiştir. 

Ana bilgi ekranında araç hızı en kolay görülebilir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca batarya 

SOC yüzdesi ve sıcaklığı da araç için en önemli parametrelerden olduğu için bu ekran 

vasıtasıyla sürücünün sürekli önünde yer alması sağlanmıştır. Ana bilgi ekranına ek 

olarak bir bilgi ekranı daha eklenmiştir. Şekil 11.6.1’de gösterilen bu ekranda batarya ve 

motorlarla ilgili tüm önemli parametreleri izlemek mümkündür. Pil hücreleri için 

görüntülenen bilgiler BMS tasarım bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, 

herhangi bir kritik hata durumunda kullanıcıyı uyaran sesli bir uyarı tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 11.6.1: AKS ana bilgi ekranı 

 

11.7 Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Telemetri yarışmalarda aracın bazı temel parametrelerinin bilinmesi, aracın bileşenlerinin 

güvenilirliği ve yarışın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Telemetri 

sistemi devresi, PCB tasarımları, kontrol algoritması ve kontrol kutusu tasarlanmıştır. 

Tasarım aşamasından sonra tüm sistemin üretimi aynı ekip tarafından 

gerçekleştirilirmiştir. Telemetri sistemi araçtan verileri aktarmak için RF haberleşme ve 

ARM mikroişlemci tercih edilmiştir. Telemetri sisteminin iki kısmı vardır; aracın içindeki 

verici modülü ve toplanan verilerin görüntülenmesini sağlayan alıcı modülüdür. Verici 

modülü aracın içine yerleştirilir ve batarya durumu, sıcaklık ve araç hızı hakkında alıcı 

modülüne bilgi gönderir. Verici modülü RFM95W iletişim modülü tarafından vericiden alıcı 

modülüne aktarılır. 

RFM95W modülü AKS tarafından gönderilecek bilgileri CAN-BUS üzerinden iletmek için 

kullanılmıştır. Bu modül 868 MHz frekans bandında RF alıcı-verici entegre devresidir. Bu 

modül, SPI iletişim protokolünü kullanır. SPI, mikro denetleyiciler ve küçük çevre birimleri 

arasında veri göndermek için yaygın olarak kullanılan bir arabirim veri yoludur. Telemetri 

için RF sinyalleri ve bilgileri kablosuz ortamda SPI protokolü ile senkronize olarak iletilir. 
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Telemetri sisteminde kullanılan kartın PCB devre tasarımı üstten görünüşü Şekil 11.7.1’de 

verilmiştir. 

  

 

Şekil 11.7.1: Telemetri RF verici ve alıcı devresinin PCB çizimi 

 

 

Şekil 11.19.2: Telemetri RF alıcı ekranı 

 

 

 

 

HIZ 
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11.8 Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

Motor tork kontrolü, iletişim, 
araç durumunun gözlenip 
sürücünün uyarılması, 
telemetri 

Motor tork kontrolü, 
iletişim, araç durumunun 
gözlenip, sürücünün 
uyarılması, telemetri 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

: STM32F407VGT6 STM32F407VGT6 

AKS G/Ç sayısı : 100 100 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: Altium Designer Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: Altium Designer Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: Çift taraflı FR4, Çinde Çift taraflı FR4, Çinde 

Yazılım Algoritması : HAL kütüphanesi HAL kütüphanesi 

Deneysel Çalışma : 

ADC, digital giriş, izole giriş, 
röle kontrolü, pwm çıkışı, 
gösterge ledleri, SPI, 
UART, CAN, I2C 

ADC, digital giriş, izole 
giriş, röle kontrolü, pwm 
çıkışı, gösterge ledleri, 
SPI, UART, CAN, I2C 

Boyut (PCB / Kutu) : 85mm x 206 mm 85mm x 206 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

12. İzolasyon İzleme Cihazı  

12.1 Devre Tasarımı 

12.1.1 Besleme Devresi 

İzolasyon izleme cihazının besleme devresinde tüm bölümlerin beslemesini birbirinden 

izole şekilde tasarladık. Besleme bölümünde araç bataryasından flyback converter 

kullanarak izole 5V elde ediyoruz. Besleme devreleri arasındaki izolasyon devrenin doğru 

çalışması ve devre güvenliği açısından önemli olduğu için elde ettiğimiz 5V’u her besleme 

bölümü için tekrar izole edip besleme devremizin tasarımını tamamladık. Şekil 12.1’de 

devrenin besleme şematiği verilmiştir. 

 

Şekil 12.1: Besleme Bölüm Şematiği 

 

12.1.2 Batarya Gerilimi Ölçme 

Batarya gerilimini ölçmek için tam diferansiyel izole AMC1200 amplifikatörü ve TLV9062 

yüksek hızlı opamp kullandık. AMC1200 amplifikatörünün doğru bir şekilde çalışması için 

gerekli olan izole 5V AMC1200 beslemesini kullandık. Bundan sonraki adımda gerekli 

hesaplamaları ve ölçümleri gerçekleştirdik. Bu hesaplama ve ölçümler sonucunda devreyi 

tasarlayıp, gerilim ölçme bağıntısını çıkardık. Gerilim ölçme bağıntısı Denklem 1.0’da 

gerilim ölçme bölümü şematiği Şekil 12.2’de verilmiştir. 

TLV9062 OUTPUT= (
𝐵𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝑌 𝑉𝑂𝐿𝑇𝐴𝐺𝐸∗𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠𝑥
∓ 𝐴𝑀𝐶1200 𝑂𝐹𝑆𝐸𝑇) ∗ 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝐴𝑀𝐶1200 ∗

𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑇𝐿𝑉9062 

Denklem 1.0: Gerilim Ölçme Bağıntısı 
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Şekil 12.2: Gerilim Ölçme Bölümü Şematiği 

12.1.3 Kaçak Akım Ölçme 

İzolasyon izleme cihazında izolasyon durumunu MCP6002 opamp, röle, 2.5V referans 

gerilimi konfigürasyonunu kullanarak şasi toprağı ile batarya arasında kontrol ediyoruz. 

Pozitif ve negatif hat üzerindeki kaçak akımları bulurken oluşturduğumuz ölçüm 

algoritmasını kullanıyoruz. Mikroişlemci ile röleleri algoritmaya göre açıp kapatarak 

opamp çıkışında ölçtüğümüz gerilimi 2.5V referans gerilimine göre değerlendirip hatayı 

tespit ediyoruz. Şasi toprağında oluşabilecek küçük gürültü ve sızıntı akımlarının ölçüm 

sonuçlarımızı büyük oranda etkilediği durumlarda şasi toprağı ve batarya arasına 

bağlanabilecek direnç değerleri için hesaplamalarımızın sonucunda bazı bağıntılar elde 

ettik. Pozitif kutup rölesi açık, negatif kutup rölesi kapalı iken uygulanacak bağıntı 

Denklem 1.1’de, negatif kutup rölesi açık, pozitif kutup rölesi kapalı iken uygulanacak 

bağıntı Denklem 1.2’de verilmiştir. 

Riso ==  
𝑅𝑠2(𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒+𝑉𝑟𝑒𝑓)

(𝐼𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑔−𝑉𝑟𝑒𝑓)−𝑅𝑛𝑠1−𝑅𝑛𝑠2
 

Denklem 1.1: + Açık, - Kapalı 

 

Riso =
−𝑅𝑠1(𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒+𝑉𝑟𝑒𝑓)

(𝐼𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑠−𝑉𝑟𝑒𝑓)−𝑅𝑝𝑠1−𝑅𝑝𝑠2
 

Denklem 1.2: + Kapalı,- Açık 

Riso değerimizi bulduktan sonra opamp çıkışlarımız olan Iso_Pos ve Iso_Neg 

değerlerimiz hesaplamak için bağıntılar çıkardık. Iso_Pos için çıkarılan bağıntı Denklem 

1.3’te, Iso_Neg için çıkarılan bağıntı Denklem 1.4’te verilmiştir. 

Iso_Pos =𝑉𝑟𝑒𝑓 +
𝑉𝑟𝑒𝑓∗𝑅𝑠1

𝑅𝑝𝑠1+𝑅𝑝𝑠2+𝑅𝑖𝑠𝑜
 

Denklem 1.3 

 

Iso_Neg = 𝑉𝑟𝑒𝑓 +
(𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒+𝑉𝑟𝑒𝑓)∗𝑅𝑠2

𝑅𝑛𝑠1+𝑅𝑛𝑠2
 

Denklem 1.4 
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İzolasyon izleme cihazı kaçak akım ölçme bölümü şematiği Şekil 12.3’te verilmiştir. 

 

Şekil 12.3: Kaçak Akım Ölçme Bölümü Şematiği 

 

12.1.4 İzole ADC Ölçme 

İzolasyon izleme cihazında şasi toprağımız kaçak akım ölçme devremizin toprağına 

bağlandığı için ISO_POS ve ISO_NEG ölçümlerini izole olarak yapmanın en sağlıklı ve 

en güvenli yöntem olduğuna karar verdik. İzole adc ölçümü yapmak için linear optocoupler 

kullandık. İzole adc ölçüm bölüm şematiği şekil 12.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 12.4: İzole ADC Ölçüm Bölüm Şematiği 
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12.1.5 MCU Tasarımı ve Giriş Çıkışlar 

İzolasyon izleme cihazında yüksek çözünürlüklü adc ölçümü ve hızlı işlem kapasitesi için 

stm32f103c8t6 işlemcisini tercih ettik. MCU bölüm şematiği şekil 12.5’te ekstra giriş 

çıkışlar şekil 12.6’da verilmiştir. 

 

Şekil 12.5: MCU Bölüm Şematiği 

 

12.1.6 CAN ve Diğer Devre Bölümleri 

İzolasyon izleme cihazı ve araç kontrol sistemi arasındaki haberleşme için izole can 

haberleşmesi kullandık. Can ve diğer devre bölümlerinin şematiği şekil 12.6’de verilmiştir. 

  

Şekil 12.6: CAN ve Diğer Devre Bölümleri Şematiği 
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12.2 Simülasyon Çalışmaları 

İzolasyon izleme cihazının kaçak akım ölçüm devresi pspice, tina, proteus gibi farklı 

simülasyon programlarında simüle edildikten sonra uygun akış şeması oluşturuldu. 

Oluşturulan akış şeması şekil 12.7’de verilmiştir. 

 

Şekil 12.7: İzolasyon İzleme Cihazı Akış Şeması 

 

12.3 Baskı Devre Çalışmaları 

İzolasyon izleme cihazının PCB tasarımını Altium Designer programında yaptık. Şekil 

12.8’de PCB tasarımın üstten görünümü gösterimiştir. 

 

      

Şekil 12.8: İzolasyon İzleme Cihazı PCB Tasarımı 

12.4 Üretim Çalışmaları 

Tasarımını tamamladığımız izolasyon izleme cihazının son hali şekil 12.9’da gösterilmiştir.  



 

96 
 

 

Şekil 12.9: İzolasyon İzleme Cihazı PCB Tasarımının Son Hali 

12.5 Test Sonuçları 

İzolasyon izleme cihazının farklı izolasyon dirençlerinde olası izolasyon durumlarındaki 

test sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

12.6 Karşılaştırma Tablosu 

 

 

İZOLASYON 
DURUMU 

ISO_POS ISO_NEG 

100K 1M 100K 1M 

HATA YOK 2.50V 2.50V 2.50V 2.50V 

+KUTUPTA HATA 2.50V 2.50V 2.97V 2.78V 

-KUTUPTA HATA 2.05V 2.23V 2.5V 2.50V 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

: MEGA328P STM32F103C8T6 

Ölçüm Yöntemi : 
MCP6002 Opamp, Röle, 
2.5V Referans Gerilimi 
Konfigürasyonunu 

MCP6002 Opamp, Röle, 
2.5V Referans Gerilimi 
Konfigürasyonunu 

Örnekleme Periyodu : T= =104µs T= =21µs 

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: %10 %1 

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

: %10 %1 

Boyutlar (PCB / Kutu) : 100x100 mm 140x80.5 mm 
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13. Direksiyon Sistemi  

 

A) Tasarım ve Üretim Aşamaları 

  Ara gelişme raporunda belirtilen uzunluk, genişlik parametrelerine sabit kalarak 

kremayer dişli kutusunun tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Öncelikle mevcutta hazır bulunan 

kremayer dişli sistemlerinin araştırmaları yapılmış ve çalışma prensipleri incelenmiştir. 

Öncelikle kremayer pinyon dişli ve kremayer dişlinin tasarımları ve hesaplamaları 

yapılmıştır. Sistemde oluşabilecek sürtünmeler sebebiyle dayanıklı bir direksiyon kutusu 

olması için pinyon dişli helisel olarak tasarlanmıştır. Aşağıdaki şekilde (Şekil 13-1) 

gözüktüğü üzere, pinyon dişlinin üst kısmına ofset verilerek diş açılmıştır. Bu işlem 

sayesinde pinyon dişli direkt olarak direksiyon miline bağlı olan direksiyon simidinden 

tahrik alacaktır. Pinyon dişli tasarımında kremayer direksiyon kutusunun, konumu, 

sistemin şasiye montajı ve diğer etmenler dikkate alınarak yapılmıştır. 

 

Şekil 13.1: Pinyon Dişli Tasarımı  

 

Akabinde kremayer dişlinin tasarımı yapılmıştır. Buradaki en önemli parametre, aracın ön 

düzen geometrisinde belirtilen uzunluklar dahilinde ackerman prensibini sağlamaktır. 

Şekilde gösterildiği üzere parçanın tasarımında stoper görevi görecek faturalar verilmiştir. 

Böylece direksiyon simidinden verilecek tahrik hareketini, aracın tekerlek dönme açılarının 

istenilen bölgede sınırlamaktadır. Parçanın tasarımında her iki tarafına da M10 diş 

açılmıştır. Kremayer diş tasarımında pinyon dişlinin diş sayısı ve redüksiyon oranları 

dikkate alınarak yapılmıştır. 

 

Şekil 13.2: Kremayer Dişli Tasarımı 
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Kremayer – pinyon dişli tasarımları yapıldıktan sonra, sistem için kutu tasarımı yapılmıştır. 

Direksiyon kutusu tasarımında ağırlık, kullanılabilirlik ve üretim yöntemleri dikkate 

alınmıştır. Kutunun her iki çıkış bölgesine toz keçesi eklenecek şekilde tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Kutu tasarımı şekilde (Şekil 13.3) gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 13.3 Direksiyon Kutu Tasarımı 

Direksiyon simidinden verilen hareketi pinyon dişliye aktarabilmek için pinyon dişli ile 

direksiyon milini bağlayan bir uzatma parçası tasarlanıp üretildi. Parçanın alt kısmına, 

pinyon dişlisinin üst kısmındaki dişlere oturacak şekilde iş açılmıştır. Üst kısmına ise 

direksiyon milinin bağlanması için kama açılmıştır. 

 

Şekil 13.4: Uzatma Parçası 

Akabinde direksiyon mili ve direksiyon simidi tasarlanmıştır. Direksiyon milini aracın şoför 

oturma bölgesine göre uzunluğu belirlenmiştir. Direksiyon simidi ise, şoförün manevra 

işlemi için gerekli torku sağlayabilmesi dikkate alınarak dış çapının 250 mm olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Tasarımların görselleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 13.5 Direksiyon Simidi ve Direksiyon Mili 

Akabinde hesaplanan redüksiyon oranlarına göre tasarlanan ve analizleri yapılan 

direksiyon kutusunun, şasiye montaj aşamasına geçilmiştir. Gösterildiği üzere parçalar 

lazer makinesinden üretilecek şekilde tek düzlemde tasarlanmıştır. Toplamda beş adet 

olacak parçalardan 2 numara ile gösterilen parça iki adet üretilmiştir. Şasinin 30x30 profil 

boyutları dikkate alınarak yapılan tasarımda parçalar birbirlerine kaynaklanarak 

bağlanmıştır. 1 numara ile gösterilen parçanın delik merkezleri direksiyon kutusuna 

bağlantısını sağlamaktadır. 2 numaralı parçanın üzerinde verilen fatura ise 1 numaralı 

parçanın üzerindeki slot kısımlara oturtularak kaynaklanmıştır. Daha sonra sırasıyla 3 

numaralı parça şasi profilinin üzerine, 4 numaralı parça ise altına gelecek şekilde 

kaynaklanmış ve şaseye boydan boya M10 civatalar ile bağlanmıştır. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Şekil 13.6: Şasi Montaj Parçaları 
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Yönlendirme sisteminin kalbi olan direksiyon kutusu tasarımı, analizleri ve montajları 

dışında taşıtın yönlendirme işlemi için gerekli diğer ekipman tasarımlarını da ihtiyaç 

doğrultusunda tasarlanıp üretimi gerçekleştirilmiştir. Ön düzen geometrisinde belirtilen 

ölçülerde değişiklik yapmadan rot kolları, dana gözleri, poryalar ve aks millerin tasarım ve 

üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

Rot kolları direksiyon simidinden gelecek hareket ile hesaplanan 200 N değerini 

karşılayacak şekilde analizleri gerçekleştirilmiş ve tasarlanmıştır. Kullanılan dana gözleri 

için M10 sağ paso verilerek 15 mm dış çap olarak 205 mm uzunluğunda üretilmiştir. Rot 

kollarının tasarımında 6063 T-6 serisi alüminyum malzeme tercih edilmiştir. Montajı 

gerçekleştirilebilmesi için anahtar ağzı açılmıştır (5). Deveboynu parçasında delik 

merkezleri ve dikey konumdan olan açısı göz önünde bulundurularak ackerman prensibini 

sağlaması için 80 mm uzunluk ve 26 derecelik açı ile üretilmiştir. Gerekli yanal kuvvetin 

(200 N) analizlerine göre tasarlanan parça 6063 t-6 serisi alüminyumdan üretilmiştir. Fren 

kaliperi bağlantısı ve ihtiyaç durumunda direksiyon sisteminin konumunu değiştirebilmek 

için deveboynu parçası 2 iki farklı şekilde üretilmiştir ve teker taşıyıcı parçasına alt ve üst 

konumdan olacak şekilde bağlanmıştır (6). Porya parçasının üretimi ve tasarım aşaması 

şase kısmına bağlı olarak geliştirilmiştir. Şaseye kaynak ile montajı yapılacağından 6063 

t-6 serisi alüminyum malzemesi seçilmiştir. Parçanın kaynaklanması ve dayanımı 

açısından şase kısmına yuva açılmıştır ve oturacak şekilde tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Analizinde yanal (500 N) ve dikey (1000 N) kuvvetler uygulanarak yapılmış ve imal 

edilmiştir (7). 

Tekerlek bağlantısı için gerekli olan aks milini porya ile bağlantısını gerçekleştirmek için 

Teker taşıyıcısı parçasını tasarlanmıştır. Akabinde teker taşıyıcısı parçası ile birlikte 

deveboynu parçası tasarlanıp üretildi. Dönen ağırlıkları azaltmak amacıyla ön jantları 

20x4 fatbike jantı olarak seçildi. Bu jant seçimi doğrultusunda istenilen rulmanlar için yeni 

bir jant göbeği tasarlandı. Jant göbeği tasarımında gerekli statik ve dinamik analizler 

yapıldı. Bu bağlamda belirlediğimiz ve satın aldığımız 7201 serisi rulmana göre göbek ve 

aks milini tasarlamış olduk. 7201 serisi rulman yüksek devirlerde akıcı ve stabil bir 

performans sergilediği için tercih ettik. Dikey 1000 N ve yatay 500 N kuvvetleri sonucunda 

hesaplanan analiz sonuçlarına göre, aks mili malzemesini soğuk çekilme 1045 çeliği 

olacak şekilde ürettirdik (8). Aks mili ve teker taşıyıcısı malzemesini hareket halinde 

eksenel kaçıklık olmadan ve daha dayanıklı olması için birbirlerine kaynaklayarak 

montajladık. Bu bağlamda aynı analizleri teker taşıyıcısına da yaparak aynı malzeme için 

tasarımı ve imalatı gerçekleştirdik (9). Kremayer dişli sistemi ile rot kolları arasındaki 

bağlantıyı RB18 kodlu M8 dana gözünü kullanarak gerçekleştirdik (10). Rot kolları ile 

deveboynu arasındaki bağlantıyı ise SAE 8 C kodlu M8 sağ paso dana gözünü kullandık 

(11). Kullanılan 7201 serisi rulman, jant ve fren diski boyutlarına bağlı kalarak göbek 
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tasarımını gerçekleştirdik. Göbek tasarımı malzemesi olarak alüminyum 7075 t-6 serisi 

kullanıldı. Jant tellerinin sayısı tasarım esnasında göz önünde bulunduruldu (12). 

Porya ve teker taşıyıcı parçalarının şasiye montajında 2 adet 30202 serisi rulmanlar 

kullanıldı. Sabitlenmesi için M14 diş olmak üzere parça tasarlandı. Tasarlanan parça aynı 

zamanda deveboynu ve teker taşıyıcısı parçasını eksenlemek üzere faturalı imal edildi ve 

sabitleme işlemi için 2 adet M14 somun kullanıldı. 

Parçaların Solidworks programında görüntüleri gösterilmiştir. 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Şekil 13.7: Yönlendirme Sistemi Parçaları 



 

102 
 

B) Ön Düzen Geometrisi Açıları ve Mesafe Değerleri 

Tasarım sürecinde araç için belirlenen parametreleri sağlayacak şekilde genişliği ve 

uzunluğu (Şekil 13.8) belirlenmiştir. Belirlenen ölçüler şoför ve yolcu şahsının oturuş 

konumuna, kullanılacak olan elektrik-elektronik sistemlerin güvenli ve ergonomik bir 

şekilde montajına, mekanik sistemlerin yerleşimine, güvenlik için rollbar konumu ve 

şekline özetle şasi tasarımı ve ekipmanların yerleşimi dikkate alınarak belirlenmiştir. Ön 

düzen geometrisi tasarlanır iken aracın dönme yarıçapı, ackerman ilkesi, jant ve lastik 

boyutları, kremayer dişli sistemin oranları ve yönlendirme sistemin şasi üzerindeki 

konumu dikkate alınmıştır. 

 

Şekil 13.8: Aracın Geometrisi 

Yönlendirme sisteminin redüksiyon oranlarını belirledikten sonra akabinde, araç boyutları 

dikkate alınarak aracın hareketi esnasında sistemin düzgün çalışması için gerekli açı ve 

mesafe hesaplamaları yapılmıştır. Matlab programında çözdürülen hesaplamalar 

sonucunda araç direksiyon sisteminin sıfır konumu (Şekil 13.9) Solidworks programında 

çizilmiştir. 

 

Şekil 13.9: Ön Düzen Geometrisi 
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 MATLAB ortamında çözdürülen denklemler ile ön geometri için ackerman prensibini göz 

önünde bulundurarak deveboynu açısı 26° ve uzunluğu ise 80 mm olarak belirlenmiştir. 

Rot kolu uzunluğu ise 205.16 mm ve düz konum için rot kolu 115.12° açı verecek şekilde 

hesaplanmıştır. Porya uzunluğu, jant genişliği, uygulanacak olan mekanik ve elektronik 

sistem montajlarını da göz önünde bulundurularak 120.72 mm olacak şekilde 

belirlenmiştir (Şekil 13.10). 

 

Şekil 13.10: Sol Kısım Geometrisi 

 

Yönlendirme sistemin ackerman prensibine göre en ideal maksimum dönme açısı 46.27° 

olarak hesaplanmış ve tasarlanmıştır. Araç sağ tarafa doğru manevra esnasında iç teker 

açısı 38.85° olması durumunda ise ön düzen geometrisi (Şekil 13.11.a) gösterilmiştir. İç 

teker açısı 46.27° maksimum durumda olacak şekilde iken ön düzen geometrisi (Şekil 

13.11.b) gösterilmiştir.  

 

 

a) 38.85° teker açısı                                   b) 46.27° teker açısı 

Şekil 13.11: Ön Düzen Geometrisi 
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Sistem sol tarafa doğru manevra esnasında iç teker açıları sağ taraf ile aynı değerleri 

sağlamalıdır ve tasarımımızda da bu değerler tutmaktadır. 38.85° (Şekil 13.12.a) ve 

46.27° (Şekil 13.12.b) açıları için ön düzen geometrileri aşağıdaki görsellerde 

gösterilmiştir.  

 

 

                  a) 38.85° teker açısı                                       b)46.7° teker açısı 

Şekil 13.12: Ön Düzen Geometrisi 

Tasarım öncesi araç için belirlenen parametreler göz önünde bulundurularak hesaplanan 

açılar ve konumlar, kısaca ackerman ilkesine en ideal olacak şekilde yaklaştırılmış ve 

belirlenen dönme yarıçapları sağlanmıştır. Taşıtın hareket halinde sıkıntısız ve problemsiz 

şekilde ilerlemesi sağlanarak hesaplanmış, tasarımı yapılmış ve kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

C) Direksiyon Sistemi Oranlarının Hesaplanması 

    Direksiyon sistemi, aracın istenilen yönde sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan 

bir sistemdir. Direksiyon sistemi tasarımı sadece doğru yönlendirme ile kalmamakla 

birlikte aynı zamanda lastik aşınmasına, süspansiyon sistemi ve direksiyon sistemi 

bileşenlerine gelen yükleri ve sürüş esnasında tekerleklerden şoföre gelen titreşimleri de 

etkilemektedir. 

     Kremayer direksiyon kutusunun redüksiyon oranını hesaplarken, aracın manevra 

esnasındaki maksimum teker açıları göz önünde bulundurulmuştur. Aracın sağa ve sola 

dönüş esnasında direksiyon simidinin her bir eksene bir tur dönecek şekilde redüksiyon 

oranı yapılmıştır. Araç sağa ve sola dönerken her iki tekerlek maksimum açısını elde 

edebilmesi için direksiyon simidinin her iki tarafa da 1 tur yani 360° derece dönmesi 

gerekmektedir. 
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Direksiyon dişli oranı hesaplanırken, tekerleklerin maksimum açısı 46.27° derece olması 

gerektiğini ackerman prensibine göre hesaplanmıştır. Elde edilen maksimum açı, 

direksiyon simidinin 1 tur atması ile gerçekleşmektedir ki 1 tur da 360° dereceye tekabül 

etmektedir. Bundan dolayı direksiyon kutusu oranımız; 

Direksiyon Kutusu Oranı:  360 46.27 = 7,80: 1⁄  

Kramayer Dişli Sistemi Oranı : 𝑖 =
𝑡𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝑑𝑖ş𝑙𝑖𝑠𝑖

𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑑𝑖ş𝑙𝑖𝑠𝑖
 =  

𝑍𝑘𝑟𝑎𝑚𝑒𝑦𝑒𝑟

𝑍𝑝𝑖𝑛𝑦𝑜𝑛
 =

24

6
 = 4 1⁄  

 

Kısaca direksiyon simidi 7.80° derecelik bir açı yaptığında tekerlek 1° derece açı yapıyor 

olmaktadır. Direksiyon sisteminin dönme açıları ve sistemin redüksiyon oranı CAD 

dosyalarında eklenmiştir. Daha detaylı olarak, teker dönme açıları ve redüksiyon oranı 

Solidworks ortamında tasarlanmış ve ek olarak eklenmiştir. 

 

D)  Bisiklet Modeli ve Dış Tekerlek Merkezine Göre Dönüş Yarıçapları 

Ackerman prensibine dayanarak maksimum dönüş konumunda dış tekerlek 34.92°, iç 

tekerlek ise 46.27° derecede dönme hareketine sahiptir. Hesaplamalar Matlab 

programında araç için belirlenen genişlik, uzunluk parametreleri ile hesaplanmıştır.Dönüş 

yarıçapı dış tekerlek için ve bisiklet modeli için gerçekleştirilmiştir. Bisiklet modeli, aracın 

ağırlık merkezi ile dönüş ekseni arasındaki mesafe olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Tasarımda aracın ağırlık merkezi 50:50 olacak şekilde tam orta noktası referans 

alınmıştır. Dış teker referans alınarak hesaplanan dönüş yarıçapı 3118.985 mm olarak 

Matlab ortamında hesaplanmıştır. Hesaplama işlemi için yazılan kodlar (Şekil 13.13) 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 13.13: Dönüş Yarıçapı Hesaplamaları 
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Ayrıca aracın bisiklet modeli dönüş açısı ve dış teker dönüş çapı Solidworks üzerinden 

de çözümlenmiştir. Bisiklet modeli için dönüş yarıçapı 2805.56 mm, dış teker referans 

alınarak elde edilen dönüş yarıçapı ise 3198.955 mm olarak hesaplanmıştır. Dış teker 

merkezine göre elde edilen dönme çapı (Şekil 13.14.a) gösterilmiştir. Bisiklet modeline 

göre dönüş çapı (Şekil 13.14.b) gösterilmiştir. 

 

a) Dış teker merkezine göre dönme çapı       b) Bisiklet modeline göre dönüş çapı  

Şekil 13.14: Dönüş Çapı 

E) Ackermann İlkesine Göre Dönüş Açılarının Belirlenmesi 

Taşıtın manevra esnasında taşıt tekerleklerin uygun açı konumlarının sağlanması, akslar 

arası mesafe (l) ve aks genişliği (w) ile ilişkilidir. Taşıtın belli bir yarıçapta (Rl) dönüşünde 

iç ve dış tekerlerin dönüş merkezine göre konumu farklılık gösterebilmektedir. İç ve dış 

tekerlerin aynı eksen üzerinde dönebilmesi için iç tekerler (δi) dış tekerlere (δo) göre daha 

fazla açı yaparak dönmesi gerekmektedir. Kısaca δi> δo   şartının sağlanması 

gerekmektedir. 
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Ackerman prensibi dikkate alındığında tekerleklerin açıları dikkate alınsa da iç ve dış teker 

için optimum dönüş açıları mekanizma eksikliklerinden dolayı tam olarak pratik de elde 

edilememektedir. Bu yaklaşım ve sayısal hesaplamalar kullanılarak mükemmele yakın en 

ideal değerler elde edilmeye çalışılmıştır. 

 Ackerman ilkesine göre iç ve dış tekerlek dönüş çapları için belirtilen denklem 

kullanılmıştır. 

 

Denklem Matlab programında çözümlenmiştir. Maksimum iç teker açısı 46.94° için dış 

teker açısı 35.11° olarak elde edilmiştir. Elde edilen açı değerleri, sistemde yapılan 

değişikliklere bağlı olarak değişebilmektedir. Yönlendirme sisteminde yapılan güncelleme 

işlemleri ve araç kabuğuna temas etmeden rahat bir şekilde tekerleklerin dönmesi için 

maksimum açı 46.27°, minimum açı ise 34.92° olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 13.15: İç Teker ve Dış Teker Açı Hesaplamaları 

Çözümleme dikkate alındığında (Şekil 13.15) taşıtın sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için 

aracın eni ve boyuna göre en ideal iç ve dış tekerlek açılarını bize sunmaktadır. Bu 

hesaplamalar sonucunda iç teker 46.94° açısı yaptığında dış teker 35.11° açısı ile 

dönmelidir.  

   Hesaplanan iç ve dış teker dönüş açılarının, yönlendirme sistemi tasarımı ve şasi montaj 

tasarımı ile Solidworks programında (Şekil 13.16) montaj tasarımı yapılmıştır. Hesaplanan 

açı değerlerinin tasarıma uygulandığında ackerman ilkesine oldukça yakınlaşıldığı ve 

ideal bir sonuç elde edildiği görülmüş ve hesaplanan değerler için iç tekerin maksimum 

46.27° derece, dış tekerin ise 34.92° derece açı yaptığı gözükmektedir. 
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Şekil 13.16: Direksiyon Sistemi ve Ackerman Prensibi 

F) Yönlendirme Açıları  

Tasarlanan sistemin direksiyon açıları Solidworks ortamında iç ve dış tekerleklerin dönüş 

açıları hesaplanarak Matlab ortamında grafiği oluşturulmuştur. Oluşturulan grafikte 

direksiyon simidinin açısına göre maksimum değerler belirtilmiştir. Oluşturulan grafik 

şekilde de (Şekil 13.15) verilmiştir. Grafik sağa ve sola dönüş için iç ve dış teker açılarının 

değerlerini teorik olarak tasarımdaki değerleri ve pratikteki değerlerini göstermektedir. 

Pratikteki dönüş açıları açıları “p” kısaltması, tasarımdaki dönüş açıları ise “t” kısaltması 

ile gösterilmiştir. İki teker için maksimum dönüş açıları grafikte belirtilmiştir. 

 

Şekil 13.17: Dönme Açıları Grafiği 

G) Direksiyon Simidi Dönüş Açısı ve Tekerleklerin Konumu 

Teorik olarak hesaplanan ve tasarımı yapılan kremayer direksiyon kutusu sağa ve sola 1 

tur dönme kapasitesine sahiptir. Direksiyon simidinden verilen hareket ile sağa ve sola en 

az 360 derece dönüş açısına sahip olmakla birlikte, direksiyon simidinden verilen her bir 

hareket tekerleklerde dönme açısını sağlamaktadır. Direksiyon simidinden verilen hareket 

ile sağa ve sola en az 360 derece dönüşe sahip olduğu ve tekerlek tarafına eşdeğer 

çalıştığı video ektedir. 

Tekerleklerin hareketi esnasında tekerleklere en yakın cephe olan kabuk bölgesi ile 

tekerleklerin arasında yaklaşık 30 mm boşluk olacak şekilde tasarım gerçekleştirilmiştir. 



 

109 
 

Yapılan tasarım Solidworks programında (Şekil 13.18) gösterilmiştir. Tasarımda mesafe, 

kabuk bölgesine en yakın olduğu konumdan gösterilmiştir. 

 

Şekil 13.18: Sol Teker ve Kabuk Uzaklık Görüntüsü 

     Sol tekerlek gövdesinin farklı dönüş açısı için kabuk gövdesinden uzaklığı şekildeki 

gibidir. (Şekil 13.19) Sistem tüm alternatif durumlarda 10 mm’den fazla boşluğa sahiptir. 

 

Şekil 13.19: Sol Teker ve Kabuk Uzaklık Görüntüsü 

Tekerlek ile kabuk gövdesinin arasında en az 10 mm boşluk olacak şekilde montajlanan 

sistemin üretilmiş ve montajlanmış hali; 

 

Şekil 13.20: Sistemin Montajlanan Görüntüsü 
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14. Kapı Mekanizması  

Kabuk ve şase tasarımı ele alınarak tasarlanan kapı ve kilit mekanizması gerekli kuralları 

yerine getirebilecek şekilde ortaya çıkartılmıştır. Aracın içindeki sürücüyü dışardan 

gelebilecek tehlikelere karşı koruması, sürücünün aracın içine binmesi ve inmesi 

durumunda zorluk çıkartmaması bizim için en büyük önemi arz eden konulardı. Bu 

konuları göz önüne alarak aracın formuna yakışır şekilde optimum değerleri sağlayan kapı 

ve kilit mekanizması tasarlanmıştır. 

 

Şekil 14.1: Kapı tasarımı  

Tasarımı yaparken karşımıza çıkan sorunları teker teker çözmeye çalıştık. Aracın CAD 

modelinde gördüğümüz ilk problem aracın kapısının geleneksel bir biçimde açılması 

durumunda kapının çamurluk yüzeyine sürtüyor oluşuydu. Bu sorunu çözebilmek için 

kapıların belli bir açı ile açılmasında karar kıldık. Şekil 14.2 verilen açılar kapının 

bağlanacağı yüzey olan kısımdan verilmiştir. Şaseye bağlanacak olan parçanın c kısmı 

eğimsiz ve sabit doğrulardır. 

 

Şekil 14.2: Kapı üst menteşesine verilen açı 

 

Şekil 14.3: Kapı alt menteşesine verilen açı 
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Gerekli çalışma parametrelerini ve tasarımlarını yaptıktan sonra parçalarda statik 

analizleri yaptık ve bunun sonucunda parçaları yeniledik. Şekil 14.5.6 Analizlerde 

malzemeyi T6 6063 alüminyum serisi kullandık ve 50 N kuvvete maruz bıraktık. 

 

Şekil 14.4: a) Stres analizi.  b)  Gerilme analizi. 

 

 

Şekil 14.5:  a) Deformasyon analizi. b)  Güvenlik faktörü. 

Şekil 14.7.8 Alt menteşe kısmına da aynı şartları sağlayacak şekilde analizlerimize devam 

ettik. Ve gerekli olan revizyon işlemlerin gerçekleştirdik. 

 

 

Şekil 14.6: a) Stres analizi. b) Deformasyon analizi 

 

Şekil 14.7: Güvenlik faktörü. 
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Kapının analizlere istediğimiz sonuçlara ulaştığında kapının geometrisi ve şekli tasarlandı. 

Şekil 14.9 istenilen kurallar gereği araç kapısının 0.4m^2 olması gerekmektedir ve 

tasarladığımız kapı 0.816 m^2 olarak gerekli kuralları sağlamaktadır. 

 

Şekil 14.8: Kapının geometrisi 

Şekil 14.10 Kapının düzgün bir biçimde açılmasını sağlamak için menteşelerin eş merkezli 

şekilde montajlanmasını CAD programında yaptık. 

 

Şekil 14.9: Kapının şasi montaj yerleri 

Şekil 14.11.12 kapı ile menteşenin birleşip kapının açılma hareketini sağlayabilmesi için 

kapı üzerinde belirlediğimiz noktalara bir parça tasarlayıp analizini yaptık.  

 

Şekil 14.10: Parçanın tasarımı 
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Şekil 14.12: Stres ve deformasyon analizi 

Şekil 14.13 Kapı gövdesinin dayanıklılığını sağlayabilmek için menteşelerin bağlantı 

noktalarında 20x20x2 alüminyum profil kullandık. Bu profiller sayesinde hem 

dayanıklılığını sağlayıp hem de kilit mekanizmasını yerleştirebileceğimiz bir yüzey elde 

etmiş olduk. 

 

Şekil 14.13: Kapı gövdesi 

Şekil 14.14 tasarımını ve analizlerini yapmış olduğumuz kapı parçalarının araç üstünde 

nasıl çalıştığını ve geometrisini CAD programında gözlemledik. 

 

Şekil 14.14: Kapı Çalışma ve Geometrisi 
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14.1 Kilit Mekanizması 

Kilit mekanizması tasarlamış olduğumuz menteşe mekanizmasına ölçü ve normlarına 

göre en uygun şekilde tasarladık.  Tasarımda sorunları minimuma indirmek için parça 

sayısını azaltarak sistemi 4 parçaya indirdik. Şekil 14.15’de gördüğünüz gibi sistemin 

optimum parça ile tasarlanmış montaj hali. 

 

Şekil 14.15: Montajlanmış Hali 

Montajdaki parçaların detaylı görüntüleri linkte video olarak gösterilmiştir. 

 
Şekil 14.16: Montajdaki parçaları 

https://drive.google.com/file/d/11w4YHSmvD9G1zwJr6-6dm727go-

3cFcC/view?usp=sharing 

Kilit mekanizmasının istenilen hareketi yapması için kilit dili ile tutucu arasında yay ile 

sistemin çalışması sağlanmaktadır.  

 

Şekil 14.17: ok ile gösterilen yerlere montajlanan yaylar mevcut olacaktır. 

 

https://drive.google.com/file/d/11w4YHSmvD9G1zwJr6-6dm727go-3cFcC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11w4YHSmvD9G1zwJr6-6dm727go-3cFcC/view?usp=sharing
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Kapı kilit mekanizmasının nasıl çalıştığını daha detaylı görmek için aşağıdaki linklerden 

erişim sağlayabilirsiniz. 

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

IJHIeX2xDNKL1X6/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1sam5B6P2W598pdzJtQK6TKJ6YuZMmbSO/view?usp=s

haring 

 

Kilit mekanizmasının istenilen özellikleri sağlamsı için, kapının itme kuvveti ile kapanması 

ve kapı kolunu hareket ettirmeden açılmaması gereklidir. Yaptığımız tasarımda istenilen 

sonucu yakalayıp güvenilir bir kapı kilit mekanizması ürettik. İstenilen kuralı gösteren 

video aşağıdaki linkte mevcuttur. 

https://drive.google.com/file/d/1mSz_J2gcz_yPi0PXR73WiqqXNGHZFnG3/view?usp=sh

aring 

 

14.2 Kapı Kolu  

Kapının kilit mekanizmasının çalışması için tasarladığımızı kapı kolu mekanizması 

sürçünün rahatlıkla ulaşabileceği yerde olup olası acil durumlarda araçtan inmeyi 

kolaylaştırması için en uygun tasarıma ve ergonomiye sahip olması lazımdı. Bunun 

üzerine yapmış olduğumuz tasarım gerekli parametreleri sağlamasını amaçladık. 

 

 

Şekil 14.18: Kapı kolu tasarımı 

 

Şekil 14.18 kapı kolu mekanizması aracın formunu bozmadan aerodinamik açıdan araca 

dezavantaj sağlamaması için sistemi araç formun ile aynı düzlemde yerleştirdik. Şekil 

14.18 kapı kolunun içeriden kolay bir şekilde açılması için gerekli tasarımları yaptık. 

https://drive.google.com/file/d/1xwULuqDmHETXbmDz-IJHIeX2xDNKL1X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwULuqDmHETXbmDz-IJHIeX2xDNKL1X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sam5B6P2W598pdzJtQK6TKJ6YuZMmbSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sam5B6P2W598pdzJtQK6TKJ6YuZMmbSO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSz_J2gcz_yPi0PXR73WiqqXNGHZFnG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mSz_J2gcz_yPi0PXR73WiqqXNGHZFnG3/view?usp=sharing
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Şekil 14.19: Kapının kapalı ve açık hali 

Kapı kolu belirlendiği eksende hareketleri sınırlandırılmıştır. Kapıyı açmak için 

başparmağınız ile ön kısmı içeri itilerek arka kısmı kendinize doğru çekmeniz sonucunda 

kapı rahatça açılacaktır. Kapı açık konumdayken herhangi bir müdahale gerekmeden kapı 

kolunu iterek kapanır. 

 

14.3 Kapı Geometrisi ve Karşıladığı Özellikler 

Kapı tasarımda gerekli normları göze alarak bilgisayar ortamındaki tasarımlarımızı yaptık. 

Kapı ile kabuk arasında 0.2mm (Şekil 14.20) boşluk olacak şekilde tasarımımızı yapıp 

boşluk oluşan kısımlara kapı fitili ile doldurmayı amaçladık. 

 

Şekil 14.2011: Oluşan kapı boşluğu 

Şekil 14.21 Kapını kalınlığı kurallara uyulmak için 20mm olarak tasarlandı ve kapı kapalı 

olduğu durumda kapı ve kabuk arasında açıklık 1.64mm olarak belirlendi. 

 

Şekil 14.21: Oluşan kapı boşluğu 1.64mm 
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15. Mekanik Detaylar  

15.1 Teknik Çizimler 

Aracın kabuğu ile ilgili büyüklükler aşağıda verilmiştir. Kabuğun yerden yüksekliği (11 cm) 

çizimde belirtilmemiştir. 
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15.2 Mukavemet Analizi 

Araçta kullanılan Roll bar ve Roll cage için R=30 mm çap değerinde t=3 mm et 

kalınlığında, 210 MPa akma sınırına sahip Al 6063 T6 serisi boru profil kullanılmıştır. 

Birleştirme işlemleri için TIG ve MIG kaynak makineleri kullanılmış olup kaynak işlemleri 

öğrenciler tarafından gerçekleştirilmiştir. Roll bar’ların genişliği aracın genişliğinin 

yarısından az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Roll bar ve Roll cage’in boyutları Şekil 

15.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 15.2 Roll bar ve Roll cage’in boyutları 

 

Roll barların en üst noktasından her bir Roll bar için 1000 N yük uygulandığında arka Roll 

barda yatay yönde 4,1 mm total yer değiştirme meydana geliyor. Arka Roll bar yüksekliği 

850 mm’dir. 4,1 mm, 850 mm/200 = 4,25 mm değerinden küçük olup kabul edilebilirlik 

sınırındadır. Meydana gelen çökmelere ait ekran görüntüsü Şekil 15.3’te yer almaktadır. 

Analizler ANSYS workbench üzerinde “static structural” modülünde yapılmıştır. 

 

 

Şekil 15.3 Roll barların en üst noktasına yatay yönde verilen 1000 N yükün sonucuna ait yatay 

yöndeki yer değiştirmenin sonucu 
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15.3 Dış Kabuk Üretimi 

15.3.1 Kabuğun Tasarlanması  

Karbon Fiber Kabuk Tasarımı ve Akış Analizi 3.2.1 Kabuk Tasarımı Araç kabuğu 

Fusion360 programı ile tasarlanmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen kabuk Şekil ‘de 

görülmektedir. Üretime hazır hale getirmek için değişiklikler ve düzenlemeler Solidworks 

programı ile yapılmıştır. Akış analizleri ANSYS analiz programı ile yapılmıştır. Araç 

kabuğu tasarlanırken damla modeli esas alınmış olup ön kısmı geniş arka kısmı dar 

olacak Şekilde çizilmiştir. Ön iki tekerlek arası mesafe 1230mm ve arka iki teker arası 

950mm dir. Akışın türbülansa girmemesi için analizler yardımıyla gerekli düzenlemeler 

yapılmış olup aracın arka kısmı damla formuna uygun Şekilde uzatılmaya çalışılmıştır. 

 

Şekil 15.4: Fusion360 programı ile tasarlanan kabuk 

15.3.2 Kabuğun CFD Analizi 

Araç kabuğu solidworks programı ile CFD analizine sokularak parametreleri 

hesaplanmıştır. Şekil 15.5‘de CFD analizi görülmektedir. Aracın ideal üretiminde hava 

sürüklenme kat sayısı 0,18 civarında çıkmaktadır. Şekil 15.6‘da sürtünme katsayısı görseli 

görülmektedir. 

 

Şekil 15.5: Araç kanuğu CFD analizi 
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https://we.tl/t-Bgl8ibUAXI  aracın analiz görüntüleri 

 

Şekil 15.6: Araç kabuk sürtünme katsayısı analizi 

15.3.3 Kabuk Üretimi 

Aracın kabuğunun üretim aşamaları Şekil ‘de görülmektedir. Araç kabuğu için tek 

kullanımlık bir model düşünülmüştür. Bunun 1,2x1x1 ebatlarında tahta bir kalıp yapılmıştır 

ve için 30 kg/m3 yoğunlukta poliüretan köpük dökülmüştür. Köpük öğrenciler tarafından 

30kg ağırlıkta hazırlanıp bu kalıba dökülmüştür ve belirli bir süre sonra hazırlanan köpük 

kalıptan çıkarılarak işleme hazır hale getirilmiştir. 

  

Şekil 15.7: Araç kabuğu üretim aşamaları 

Hazırlanan köpüğün kalıp içerisindeki ve dışındaki görüntüleri. Daha sonra dökülen 

poliüretan köpük 2cm’lik plakalar halinde kesilmiştir. Kesilen plakalar Solidworks 

programında 8-10cm aralıklarla böldüğümüz üç boyutlu modelin kesim parçalarıyla, 

modeli oluşturmak için kullanılmıştır. 

https://we.tl/t-Bgl8ibUAXI
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Araç kabuğunun üretim videosu linktedir 

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

Araç üç ayrı parça şeklinde düzenlendi. Ön, orta ve arka kısım olmak üzere her bir kısım 

için ayrı kesim listesi oluşturuldu ve dik, yan olmak üzere iki farklı şekilde meshleme işlemi 

yapıldı. Aracın arka kısmının mesh işlemi Şekil 15.8‘de görülmektedir. Kıvrımların çok 

olduğu kısımlarda daha sık aralıklarla bölünerek hata payı azaltırdı. Çoklu kesim listesi 

birbirine dik iki ekseni için çıkarıldı ve parçaların birbiriyle oturması için geçme ve oturma 

yüzeyleri yapıldı. 

 

Şekil 15.8: Araç kabuğunun arka kısmının mesh işlemi 

Bölümlenen yerler daha önceden kesilen 2cm kalınlığındaki plakalara, CNC router 

yardımıyla kesildi ve parçalar birleştirilerek aracın genel görüntüsü elde edildi. Kesilen 

köpük parçaları Şekil 15.9‘da görülmektedir. 

 

Şekil 15.9: CNC router yardımı ile kesilen köpük parçaları 

https://www.youtube.com/watch?v=ztneRIOVdwA
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Aracın boşluklu genel görüntüsü önce plakalar ve tüp poliüretan köpüklerle dolduruldu. 

Daha sonra zımparalama yüzeyi oluşturmak için tüm kabuk sprey poliüretanla kaplandı 

ve zımparalandı. Şekil 15.10‘da kabuğun doldurma ve zımparalama işlemi görülmektedir. 

 

Şekil 15.10: Kabuğun doldurulması ve zımparalama işlemi 

Daha sonra zımparalanan köpük kalıp, karbon fiber kumaşla kaplanarak aracın genel 

yapısının çıkarılması sağlandı. Elle yatırma işlemi sonunda aracın içinde destek olmayan 

köpükler alınarak gereksiz ağırlıktan kurtulmaya çalışıldı. Şekil 15.11‘de Kabuğa yapılan 

elle karbon yatırma işlemi görülmektedir. Karbon yatırılan kabuk üzerine aracın kapı ve 

cam yerleri kesilerek açılmıştır. Şekil 15.12‘de kesim sonrası kabuk üzerinde açılan kapı 

yerleri görülmektedir. 

 

Şekil 15.11: Elle yatırma metoduyla karbon fiber kaplanan aracın kabuğu. 
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Şekil 15.12: Aracın kesilen kapı kısımlarına ait fotoğraflar 

 

Tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen araç kabuğunun son hali Şekil 15.13‘de görülmektedir. 

 

Şekil 15.13: Tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen araç kabuğu 
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15.4 Enerji Tüketim Hesabı 

Aracın bürüt ağırlığı yaklaşık 220 kg ve kabuğun ön yüzey alanı 0,92 m2’dir. Akış analizi 

sonucunda cd =0,30 bulunmuştur. Tekerlek yarı yapı R= 0,28 m’dir. Yol eğiminin ise 0 

olacağı düşünülmektedir. Sürtünme katsayısı olan ise Kr’yi ise 0.012, havanın kütle 

yoğunluğunu (ρ) da 1.2 kg/m3 alabiliriz. 60 km/sa hız ise 16.67 m/sn hız yapmaktadır.  

İstenilen hesabı yapmak için öncelikle denklem 1’de yer alan araç üzerine etkiyen 

kuvvetleri hesap etmemiz gerekmektedir.  

 

Araç belirtilen yol boyunca sabit hızla gittiği düşünülerek ivmesi 0 olarak kabul edilecektir. 

Bu durumda değerleri yerine koyduğumuzda;  

  

Buradan denklem 2 yardımıyla bu kuvveti sağlamak için gerekli olan güç bulunabilir.  

 

2000 metrelik bir pisti 60 km/sa hızla bir araç yaklaşık 2 dakikada tamamlayacaktır. Bu 
durumda 2 dakikalık enerji tüketimi;   

Olmaktadır. Bulunan bu değer belirtilen rotada sabit hızla gitmek için hesaplanan değerdir. 
Buradan motor ve motor sürücüsünün beklenen verimlerini de hesaba katarak aracımızın 
1 turda tüketeceği enerjiyi aşağıdaki gibi bulabiliriz.  
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15.5 Maliyet Hesabı 

2021 Atay takımı olarak aşağıda bulunan tabloda bulunan bu yılki satın alımlarda öncelikli olarak 

2020 yılı ödül bütçesi kullanılmıştır. Birinci hazırlık desteği satın alımları planlanmış olup alıma 

ağustosun ikinci haftası başlanacaktır. Birinci ve ikinci hazırlık desteklerinin satın alımları yarış 

sonrası teslim edilecek alınan ürünlerin görselleri ve faturaları ile ispatlanacaktır.  

Tablo 15.5.1: Maliyet tablosu 

Ürün Açıklama Fiyat 

Poliüretan köpük üretimi Poliüretan köpük imalatı 1,2 m3 1000 tl 

Köpüğün kesimi 3 cm plakalar halinde kesim 270 tl 

CNC-router ile levhaların 
işlenmesi 

Kesilen plakaların CNC router 
ile işlenmesi 

2500 tl 

Karbonfiber kumaş 15 m2 200 g/m2 yoğunlukta 
karbonfiber kumaş 

3500 tl 

Epoksi setleri Epoksi seti (L285-H285) 7100 tl 

Yapıştırıcılar Hızlı yapıştırıcı, tüp poliüretan 
köpük 

250 tl 

Koruyucu ekipmanlar Gözlük, eldiven vs 500 tl 

Alüminyum profil Al 6063 T6 kutu profiller 
(30x3,30x30x3 ve 30x30x2) 

600 tl 

Kaynak teli Al 4043 3 kg kaynak teli 600 tl 

Hizmet alımı Porya, bağlantı parçaları vs 
parçaların uzman firmalara 

üretime verilmesi 

5000 tl 

Vakum infüzyon ekipmanları Vakum pompası, reçine tankı, 
sarf malzemeleri (naylon vs) 

10500 tl 

Shimano XT SM-RT86 
IceTech 6 Vida Rotor 

203mm 

Aracın balatalarının sıkılmasıyla 
aracın durmasını sağlamak. (4 

adet) 

2550 

Shimano Hidrolik Disk Fren 
Seti SLX BL-M7000+BR-

M7000 Arka 

Aracı durdurmak için gerekli 
olan gücün balata ve disklere 

iletimi (3 adet) 

1900 tl 

Shimano Hidrolik Disk Fren 
Seti SLX BL-M7000+BR-

M7000 Ön 

Aracı durdurmak için gerekli 
olan gücün balata ve disklere 

iletimi. (3 adet) 

1950 tl 

Hidrolik fren hortumu Hidrolik fren hortumu (6 metre) 720 tl 

Hizmet alımı Gerekli parçaların uzman 
firmalara üretime verilmesi 

3000 tl 

Toplam fiyat  
 

40640 tl 
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15.6 Fren Sistemi 

15.6.1.Kullanılan fren sistemi 

Araçta istenen hafiflik ve pratiklik sebebiyle Shimano marka bisiklet fren sistemi 

kullanılması düşünülmüştür. Araçta ihtiyaç duyulan fren ihtiyacını karşılayabilecek 

özelliklerde olması, yapılan analizler doğrultusunda gelen kuvvetlere emniyetli bir şekilde 

dayandığı tespit edilmiştir. 

 

Şekil 15.6.1: Kullanılan fren sistemine ait bir görsel 

Fren kolu (BL-6000), Kullanmaya karar verilen fren sistemini öncelikle sadece ihtiyaç 

olunan fren hidroliğini sıkıştırma işinde kullanılacak. Bu kapsamda el ile değil ayak ile 

kontrol edebilmek için sistem üzerinde fabrika çıkışı gelen piston dışında kalan fazlalık 

parçalar kesilerek hem gereksiz ağırlıklardan kurtulmuş hem de daha kompakt bir tasarım 

elde etmiş olunacak. 

Fren Kaliperleri (BL-6000), Kullanmaya karar verilen kaliperler araç için gerekli fren 

gereksinimlerini 4 tekerlek için dengeli ve yeterli miktarda sağladığı yapılan ön analizler 

doğrultusunda görüldü ve kullanılmaya karar verildi. 

Fren diski (SLX SM-RT66 6 vida 203mm), Önceki tecrübelerden yola çıkarak üretilmek 

istenen fren disklerinin imalat sürecinde lazer kesim ile istenilen hassasiyette üretim 

yapılamaması ayrıca kesim sırasında oluşan ısının diskte neden olduğu eğilmelerin frenin 

balatalara sürtmesine ve enerji kaybına yol açması ile sonuçlandı. Verimlilik esaslı bu 

yarışmada bu tip sürtünmeler istenmeyen durumların başında yer aldığı fren disklerini 

hazır almaya yönlendirdi. Disklerin suya ve toza dayanıklı olabilmesi için paslanmaz 

çelikten imal edilmiş ve yüzeyi cilalı Shimano fren disklerini tercih edildi. 
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Şekil 15.6.2: Fren diskine ait bir görsel 

 

15.6.2 Disk – Fren Kuvvet hesabı  

 Denklemlerde  pabucun geometrisine karşılık gelen segment açısını, pm ortalama basıncı 

temsil etmektedir. Ortalama yarıçapın kabulü ile pabuç başına frenleme momenti; 

Mfr1=µ.F.rm 

 Sabit basınç kabulü ile frenleme kuvveti F; 

F=pm.θ.  ile bulunmaktadır.  

 

Şekil 15.6.3: Fren pabucunun temsili açıklayıcı görseli 

 

15.6.3 Fren pedalından kazanılan kuvvet hesabı: Fren sisteminde 4 farklı fren kolunu 

bağlandığında fren merkezinde pedalın ayak ile basıldığı kısımdan mafsala kadar olan mesafenin, 

mafsal ile baskı milleri ile arasında kalan mesafeye (220:20) oranı fazladan hidrolik basıncı 

kazandırıyor. 
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Şekil 15.6.4: a) Fren pedalındaki mesafeleri b) Fren pedalı montajı 

 

Şekil 15.6.5: Kaliper bağlantısına ait bir ekran alıntısı. 

Tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen fren pedalı Şekil 15.6.6‘de görülmektedir.  

 

Şekil 15.6.6: Fren pedalı  

 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  

Hidromobil kategorisi için. 
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18. Araç Elektrik Şeması  
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19. Orijinal Tasarım  

19.1. Joule Metre 

Atay takımı olarak bu yıl araç içinde bataryadan tükettiğimiz enerjinin anlık ve sürekli 

takibini sistemden bağımsız ve izole bir şekilde ölçmek istedik. Bu amaçla bir enerji ölçer 

tasarımı ve üretimi gerçekleştirdik. 

19.1.1. Devre Tasarımı  

19.1.1.1. Mikrodenetleyici Seçimi  

Enerji ölçer tasarımında kullanılmak üzere ST firmasının ARM tabanlı 32 Bitlik 

STM32F103C8T6 mikro denetleyicisi seçilmiştir. Seçilen mikro denetleyicinin giriş çıkış 

pin sayısı, hassas analog dijital dönüştürücü donanımı ve iletişim ara yüzlerinin çeşitliliği 

sebebiyle enerji ölçerde kullanılması uygun görülmüştür. Şekil 19.1‘ de mikro denetleyici 

açık devresi görülmektedir. 

 

Şekil 19.1: Enerji ölçer mikrodenetleyici şematiği 

19.1.1.2. Akım Okuma Devresi 

Enerji ölçer içerisinde sistemin anlık akımını ölçmek için HLSR-50-P  alan etkili akım 

sensörü kullanılmıştır.Enerji ölçer akım okuma devresi Şekil 19.2’ de gösterilmektedir. 

Alan etkili bir akım sensörü tercih etmemizin sebebi, sensörün hem kendi içerisinde izole 

hem de enerji ölçer ile izole olmasıdır. Bu sayede sensörde meydana gelen bozulmalarda 

ana kol akımı kesilmeden sistem sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.   
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19.1.1.3. Gerilim Okuma Devresi 

Enerji ölçer içerisinde gerilim okuma işlemi için; gerilim bölücü dirençler ve izole opamplar 

kullanılmıştır. Enerji ölçer gerilim okuma devresi Şekil 19.2’ de gösterilmektedir. Gerilim 

bölücü dirençler ile düşürülen gerilim seviyesi, izole opamplar ile izole edilmiş ve 

filtrelenmiştir. Opamp çıkışı mikrodenetleyicinin ADC pinine bağlanarak düşürülen gerilim 

yazılımsal olarak anlık değerine eşitlenmiş ve gerilim okuma işlemi enerji ölçer için 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 19.2: Enerji ölçer akım ve gerilim okuma devreleri şematiği 

 

19.1.1.4. Güç Devresi   

Enerji ölçer cihazı, enerjisini 3.7V lityum polimer pilden sağlamaktadır. Cihaz içerisinde 

lityum polimer şarj devresi bulunmaktadır. Şarj işlemi cihazın USB bağlantısı ve TP5400 

lityum polimer şarj entegresi ile sağlanmaktadır. Bu entegre lityum polimer pil gerilimi ne 

olursa olsun yükseltici dönüştürücü ile daima 5V çıkış sağlamaktadır. Bu 5V çıkış 

görüntülüme ekranı beslemektedir. İzole opampın okuma kısmının beslemesi için gereken 

izole 5V, şarj entegresi ile sağlanan 5V’ un ROE-0505 ile izole edilmesiyle elde 

edilmektedir. Mikrodenetleyici ve çevre birimlerin beslemesi için gereken 3.3V TLV73333 

voltaj regülatörü ile sağlanmaktadır. Enerji ölçer güç devresi Şekil 19.2’ de 

gösterilmektedir. 
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Cihaz içerisinde ölçülen anlık akım ve gerilim, hesaplanan enerji verileri 2.8 Inc Nextion 

ekranda görüntülenmektedir.  

 

Şekil 19.3: Enerji ölçer güç devresi şematiği 

 

19.1.1.5. Enerji Hesabı 

Okunan anlık gerilim ve akım değerleri çarpılarak anlık olarak tüketilen enerji(W) 

hesaplanır. Enerji ölçümü başlangıcından itibaren timerlar saymaya başlar ve 10ms’ lik 

interuplar ile hesaplanan enerji değeri ile çarpılır ve kaydedilir.  Kaydedilen enerji değerleri 

toplanarak, anlık enerji miktarı enerji ölçümü başlangıcı ve bitişi süresince tüketilen enerji 

miktarına dönüştürülür. Enerji ölçer Altium Designer baskı devre tasarımları Şekil 19.4’ de 

gösterilmektedir.  

 

Şekil 19.4: Enerji ölçer baskı devre tasarımları 
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19.2. Termoelektrik Klima 

Bu orijinal tasarımdaki amaç Alatay EA3 Aracın soğutma yükünü hesaplayarak uygun 

termoelektrik modüllerin kullanımı ile aracın soğutma ihtiyacının giderilmesidir. Öncelikle 

aracın soğutma yükünü hesaplanabilir bir duruma getirmek için Solidworks ortamında 

araç tasarımından yola çıkarak uzunlukluları belirlenmiştir. Hesaplamalarda aracın kabuk 

tasarımında kullanılan poliüretan köpük malzemenin uygun yoğunluktaki iletim katsayı 

değeri alınmıştır. Soğutma yükü hesaplamasında, elektronik sistemlerin bulunduğu 

kısımdan oluşan ve araç içinde kişiler tarafından oluşan iletim göz önünde 

bulundurulmuştur. Işınım hesaplamalarında, Türkiye 40° kuzey enlemi için haziran ayı 

sıcaklık ortalaması tüm yönler için tablolardan alınmış ve aracın cepheleri poliüretan 

köpük ve karbon olmakla beraber alüminyum folyo yalıtımı da göz önünde bulundurularak 

hesaplamalar yapılmıştır. Soğutma yükü hesabında elektronik kısım ve motorların 

kapladığı alanı ışınım, taşınım ve iletim hesaplamalarından çıkartılarak sadece iç ortamın 

ısısını etkileyen alanlar kullanılmıştır. Bu hesaplanan alanlar daha doğru ve soğutma 

yükünün aşırıya kaçılmadan hesaplanmıştır. Hesaplanan alanlar, belirli katsayılar ile 

emniyete alınmıştır. Yapılan tüm bu hesaplamalar ışığında soğutma yüküne uygun 

termoelektrik modül seçilerek tasarımı yapılmıştır. 

 

19.2.1. Hesaplamalar İçin Gerekli Tablolar 

Tablo 19.1: Havanın dış sıcaklık değeri ve iç sıcaklık değeri için özellikleri 

 

40 °C dış sıcaklık için taşınım hesaplamalarında kullanılmak üzere değerler alınmıştır. Bunun 

dışında tablonun kullanıldığı yerler ayrıca belirtilecektir. 

Işınım hesabı için, 𝐼𝑇 =  𝐼𝐷𝑁 +  𝐼𝑑 formülü kullanılmaktadır. Bu formülde her saat için hesaplanan 

değerlerin toplamlarının ortalaması alınmıştır. Böylece aylık yaklaşık ortalamaya ulaşılmıştır. 

Hesaplama yöntemini göstermek gerekirse; 

 𝐼𝑇 =  Alıcı yüzeyin m² ‘si başına toplam güneş radyasyonu 

 𝐼𝐷𝑁 = Güneş ışınlarına dik duran bir yüzeyin almış olduğu direkt radyasyon 

  𝐼𝑑    = Difüzyon ile yayılmış olan radyasyon 

Olmak üzere tablolar aracılığı ile; 
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Tablo 19.2: Güneş yükseklik açısı için  𝑰𝑫𝑵 k,b,g,d ve yatay 𝑰𝒅 değerleri 

 

Tablo 19.3: Öğleden sonraki saatlerde 40 derece kuzey enlemi için cos𝜽 değerleri 

 

Bu vasıta ile hesaplanan değerler sonucunda oluşturulmuş Haziran ayı ortalaması 

değerlerini içeren tablolar aracılığı ile ışınım hesapları tüm yönler için hesaplanmıştır. 

Tablo 19.4: Türkiye 40° kuzey enlemi için Haziran ayı ortalaması için ışınım miktarları ve 
gerekli katsayılar 
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19.2.2 Hesaplamalar 

Üst Yüzey İçin Soğutma Yükü Hesabı; 

 

Şekil 19.5: Üst Yüzeyde Düz Levha Üzerinden Akış 

 

Aracın daralan geometrisi göz önünde bulundurularak daha güvenilir ve optimum sonuç 

için rüzgara yenen ön kısmın genişlik değeri dikkate alınmıştır. 

İletim için kullanılan k = 0,032 W / m.K  ve L = 0,015 m değerleri aracın kabuk kısmında 

imalatı için kullanılan poliüretan köpük dikkate alınarak seçilmiştir. 

Tavandan ışınım yoluyla geçen soğutma yükü; 

𝑄𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = (3,142). (1,23). (0,07). (697) = 188,557𝑊 Bulunur. 

Yan Yüzeyler İçin Soğutma Yükü Hesabı; 

 

Şekil 19.6: Yan Yüzeylerde Düz Levha Üzerinden Akış 

 

Yan yüzeylerde dış taşınım, klima vasıtası ile iç taşınım, malzeme özelliklerine bağlı 

olarak malzeme kalınlığı boyunca iletim ve güneş etkisi ile ışınım gerçekleşir. İletim için 

kullanılan      

k = 0,032 W/m.K ve L=0,030 m değerleri kullanılan poliüretan köpük malzemesi dikkate 

alınarak seçilmiştir. Işınım değerleri sağ ve sol yan yüzey için güneşin yüzeye direkt olarak 

etki edip edememesi durumuna göre farklı değerler almıştır. Yan yüzey alanı 

hesaplanırken elektronik ve motorların olduğu kısım alanın dışında tutulmuştur. 
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𝑄= 31,0546W bulunur. 

Yan yüzey Batı kısmındaki ışınım soğutma yükü; 

𝑄𝑦1 = (2,1). (0,98). (447). (0,07) = 64,39𝑊 bulunur. 

Yan yüzey Doğu kısmındaki ışınım soğutma yükü; 

𝑄𝑦2 = (2,1). (0,98). (40,7). (0,07) = 5,86𝑊  bulunur. 

Alt Yüzey İçin Soğutma Yükü Hesabı; 

 

Şekil 19.7: Alt Yüzeyin Görünümü 

Alt yüzeyde klima vasıtası ile iç taşınım, malzeme özelliklerine bağlı olarak malzeme 

kalınlığı boyunca iletim gerçekleşir. İletim için kullanılan k = 0,032 W/m.K ve L=0,030 m 

değerleri kullanılan poliüretan köpük dikkate alınarak seçilmiştir. Alt yüzey 45 °C  alınmış 

ve alttan dış taşınım olmadığı kabul edilerek hesaplanmıştır. Alt yüzey yol sıcaklığı 

düşünülerek 45 °C alınmıştır. 

𝑄 =
45−30

0,5511
= 27,22𝑊 bulunur. 

Ön Yüzey İçin Soğutma Yükü Hesabı; 

Ön yüzeyde dış taşınım, klima vasıtası ile iç taşınım, malzeme özelliklerine bağlı olarak 

malzeme kalınlığı boyunca iletim ve güneş etkisi ile ışınım gerçekleşir. Ön yüzey 

hesabında cam bölgesi, araç kabuğunun gövdesine oranla küçük olduğundan ön yüzey 

hesabında cam bölgesi ihmal edilmiştir. Ön yüzeyde poliüretan kullanıldığından k = 0,032 

W/m.k ve L = 0,030m alınmıştır. 

Aracın ön yüzey hesaplamasında Şekil 19.5’ de belirtilen yaklaşık bir değer kullanılmıştır. 
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Şekil 19.8: Aracın Ön Yüzey Uzunluğunun Sol Yan Görünüşü 

𝑄 =
40 − 30

25,597
= 0,40𝑊 

Ön yüzey kısmından ışınım nedeniyle oluşan soğutma yükü: 

𝑄𝑦1 = (2,8). (0,07). (58,15) = 9,28𝑊 olarak hesaplanmıştır.   

Arka Yüzey İçin Soğutma Yükü Hesabı; 

Arka yüzeyde klima vasıtası ile iç taşınım, malzeme özelliklerine bağlı olarak malzeme 

kalınlığı boyunca iletim ve güneş etkisi ile ışınım gerçekleşir. Arka yüzeydeki cam alanları 

ihmal edilmiştir. Poliüretan malzeme ve dış taşınım ihmalini de göz önünde bulundurarak 

malzemenin normal k değeri yaklaşık %20 kadar daha büyük seçilerek dış taşınım ihmali 

ile oluşan soğutma yükünde ki azalma telafi edilmiştir. k = 0,0384 W/m.k alınmıştır. Dış 

taşınım temsili olarak bir tenis topu üzerinde aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 19.9: Bir tenis topu üzerindeki akış boyunca yayılma ve ard izi bölgesi 

 

Şekilde gösterildiği üzere aracın arka kısmında da benzer bir durum oluşmaktadır. Bu 

sebeple ideal bir hesaplama için hesaplamalarda değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişik ile 

soğutma yükünde ki azalma telafi edilerek daha optimum bir sonuç elde edilmiştir. 
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Aracın arka yüzey hesaplamasında Şekil 19.10’da gösterilen yaklaşık değer kullanılmıştır. 

 

Şekil 19.10: Aracın Arka Yüzey Değerinin Sol Yan Görünüşü 

𝑄 = 14,013𝑊 

Arka kısımdan ışınımla geçen ısı kazancı; 

𝑄𝐴 = (1,352). (0,07). (40,7) = 3,85 olarak hesaplanmıştır. 

 

Elektronik Kısım ve Motorlardan İletimle Olan Soğutma Yükü Hesabı; 

𝐴 = 0,58𝑚2,𝑇 ≅ 65°C, 𝑇𝑖ç = 35°C, U ≅ 0,777 𝑊 𝑚2⁄ °C 

𝑄𝑖𝑙𝑒𝑡𝑖𝑚 = 𝑈. 𝐴. 𝛥𝑡  , 𝑄𝑖𝑙𝑒𝑡𝑖𝑚 = (0,777). (0,58). (65 − 35) = 13,52𝑊  

Yolcu ve Pilottan Olan Soğutma Yükü Hesabı; 

Tablo 19.5: Oturan bir insanın iç ortama attığı ısı miktarları 

Duyulur Isı 
dQ = 66,234 W/birey 

Gizli Isı 
gQ = 51,128 W/birey 

 

𝑄 = 2(66,234 + 51,128) = 234,724𝑊 olarak hesaplanmıştır.  

Soğutma Yükü ve Modül Seçimi; 

Q= 638 W çıkmaktadır. 1,2 emniyet katsayısı ile hesaplanır ve soğutma yükü 766 W kabul 

edilmiştir. Böylece Alatay Elektrikli aracın hareket halinde oluşan soğutma yükü 

hesaplanma yöntemi belirlenerek ve belirlenen yöntem ve kabuller ile soğutma yükü 

hesaplanmıştır. Aracın konumuna bağlı olarak, güneşe karşı değişen konum ve ihtimaller 

göz önünde bulundurularak gerçeğe yakın değerler veren bir hesaplama yapılmıştır. 

Aracın soğutma yükünü oluşturan her bir bileşen hesaplanarak, TEC1-127140 

termoelektrik soğutucu modülü seçilmiştir. 

Rapor sayfa sayısı kısıtlama nedeniyle hesaplamaların kabulleri ve sonuçları verilmiştir. 
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Soğutma Yükü ve Modül Seçimi; 

Seçilen modülün teknik boyutları ( Şekil 19.11) göz önünde bulundurularak kanat tasarımı 

yapılmıştır. Tasarımda özellikle modülün ısınan tarafı dikkate alınmış ve sağlıklı bir 

soğutma sağlanması adına kanat tasarımında, modülün yerleştirileceği kısımlar kademeli 

olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 19.11: Termoelektrik Modülün Teknik Boyutları 

 

 

Şekil 19.12: Tasarımı Yapılan Soğutucu Kanadın Teknik Detayları 

Soğutucu kanadın Solidworks ortamında çizimi ve sistemin montaj görüntüleri aşağıdaki 

şekillerde gösterilmiştir. 

 

Şekil 19.12: Sistemin Montaj Görüntüsü 

 

 



 

141 
 

Yapılan hesaplamalar ve analiz sonuçları doğrultusunda hesaplanan soğutma gücü için 

Şekil 19.8’de belirtilen modülden üç adet kullanılacaktır. Soğutucu kanattan ise modülleri 

soğutmak için alt ve üst kısma gelecek şekilde iki adet kullanılacaktır. Sistemde üç adet 

alt bölgeye ve üç adet üst bölgeye olmak üzere toplamda altı adet 120 mm x 120 mm x 

25 mm DC 12 V teknik özelliklere sahip fan kullanılacaktır. 

Sistemin günlük kullanımda montajlanması, sökülmesi veya zorunluluk durumunda rahat 

bir şekilde taşınabilmesi için soğutma performansını etkilemeyecek şekilde parça 

tasarımları Solidworks ortamında çizilmiş ve montajı yapılmıştır. Sistemin araç içindeki 

montaj kesit görüntüsü şekildeki gibidir. 

 

 

Şekil 19.14: Sistemin Araç Kabuğu Üzerindeki Montaj Konumu 

 

 

 


