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1. Araç Özellikleri Tablosu 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 4340 

Genişlik mm 2020 

Yükseklik mm 1100 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Fiberglas 

Fren Sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni 
Dört Tekerlekli Hidrolik 

Sistem 

Motor Tip BLDC Motor 

Motor Sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır Ürün 

Motor Gücü kW 5 

Motor Verimliliği % 90,5 

Elektrik Makinesi 

Ağırlığı 
kg 10 

Batarya type Lityum - iyon 

Batarya Paketi 

Nominal Gerilimi 
V 50,4 

Batarya Paketi 

Kapasitesi 
Ah 80 

Batarya Paketi 

Maksimum Gerilimi 
V 57,4 

Batarya Paketi 

Enerjisi 
Wh 4144 

Yakıt Pili Gücü kW 1,2 

Hidrojen Silindirleri 

Sayısı 
# 3 

Hidrojen Silindir 

Basıncı 
bar 15 

Süperkapasitör Evet / Hayır Hayır 

 

 

 

 

 

 



 

2. Dinamik Sürüş Testi 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w 

Youtube kanalımıza girerek “Dinamik Sürüş” videomuzu izleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w


 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  
Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

 

2. Motor Sürücüsü 
Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

3. Batarya Yönetim Sistemi 
Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

4. Yerleşik Şarj Birimi Elektromobil için zorunlu ☐ 

5. Enerji Yönetim Sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya Paketleme Opsiyonel ☐ 

7. Elektronik Diferansiyel 

Uygulaması 
Opsiyonel 

☐ 

8. Araç Kontrol Sistemi Opsiyonel  

9. Yakıt Pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt Pili Kontrol Sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon İzleme Cihazı Opsiyonel  

12. Direksiyon Sistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapı Mekanizması Opsiyonel   

 

 

* Kapı mekanizması yerli olarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Motor 

Motorumuzun ham verilerini bu linkten indirebilirsiniz; 

https://s5.dosya.tc/server4/s798lr/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_YERLI_MOTOR_D

OSYALARI.rar.html 

2021 Efficiency Challenge Hidromobil kategorisinde yarışacak olan takımımız yarışma 

şartnamelerinde belirtildiği üzere yerli olarak belirtilen parçalardan en az birini yapmak 

zorunda. Takım olarak biz de belirtilen ve yerli yapılması zorunlu parçalardan olan 

elektrik motorunu yapmaya karar verdik. Tasarımı yapmadan önce; daha önceki 

kullandığımız motorun verilerini referans olarak kullandık. Bu motor 5kw ve 3600rpm 

devire çıkabilen axial tip bir bldc elektrik motoruydu.  

Ön tasarım raporları için bu motorun güç ve devir verilerini kıyas ederek inlet tip bir 

bldc elektrik motoru yapmaya karar verdik. Ön tasarım raporlarına kadar bir deneysel 

çalışma yapmamıştık. 

Bu motoru gelişme raporunu teslim ettikten sonra aracımızın şasisine gelişme 

raporundaki belirtilen 3,8 dişli oranını büyüterek aynı oranda tork artırımını sağladıktan 

sonra testlere başladık. 

 

Şekil 1 

Testler esnasında motorun düz yol şartlarında istediğimiz hıza ve verimliliğe 

ulaşamadığını fark ettik ve ayrıca bu sene İstanbul Park pistindeki %8’lik eğim olduğu 

için buna eşdeğer bir yokuşta aracımızı test ederek yokuşu çıkamadığını, belirli bir hız 

ile kazandığımız atalet kuvveti ile de bir miktar yokuşu çıktığını belirli bir süre sonra ise 

durduğunu gördük. Bunun üzerine motorumuzun yeterli miktarda tork üretemediğini ve 

bu yüzden yokuş çıkamadığını anladık. 

Bunun üzerine bölümümüzde mevcut olan bir motosiklet motorunun dişli grubundan 

faydalanarak değişken dişli oranlarında motorumuzu test etme şansı yakaladık. Bu 

dişli kutusunda 5 farklı vites kademesi bulunmaktaydı ve bu sayede 1. Vites de 1/11,4 

ve 5. Vites de 1/3,8 dişli oranları ile birkaç farklı test yaptık ve verimliliğini test ettik. 

 

https://s5.dosya.tc/server4/s798lr/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_YERLI_MOTOR_DOSYALARI.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/s798lr/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_YERLI_MOTOR_DOSYALARI.rar.html


 

  

Şekil 2 

 Buradan elde ettiğimiz sonuçlarda aracımızın ağırlığı diğer takımların araçları ile 

kıyaslandığında oldukça ağır olduğunu biliyorduk. Bu yüzden aracımızın ağırlığını da 

düşüremeyeceğimiz için gerekli olan değişken tork ihtiyaçlarımızı bu vites kutusu ile 

sağlamış olacağız. 

 Bu test ve deneyimlerin arasından gelişme raporundaki motordan biraz daha farklı bir 

motor ihtiyacımızın olduğunu fark ettik. Bu motorun devri düşük torku ise yüksek 

olmalıydı. Çünkü eski motordaki deneylerde vites kademesini 5. vitese aktarmadan 

aşırı akım çekmeye çalışıyor ve eski sistem gibi çalışacağı için 5. Vites dişli oranında 

1/1 olmasından motorumuz bataryadan çok fazla akım çekecekti. Biz bu yüzden 

motorun devrini düşük tutup maksimum araç hızımızı 60 km/h civarlarında 

seyretmesini sağlayarak güvenli fren mesafesini sağlamak ve motorumuzun 

yokuşlarda ve kalkış esnasında düşük vites oranlarını kullanarak fazla akım çekmesini 

engellemek ve sistemimizi zorlamamak için bu şekilde bir tasarım yapmaya karar 

verdik. 

 Buradan vites kutusunu doğrudan kullanmaya karar verdik ve bu dişli kutusunun en 

büyük dişli oranı 1/12,15 en küçük dişli oranı ise 1/4.05. Bu oran ile aracımızın 

maksimum 60 km/h hızlarda seyir halinde olması için motor devrimiz 2000 rpm 

civarında olması gerekmekte. Motor gücümüz ve torkumuz ise batarya kapasitesine 

eşdeğer bir şekilde yine eski motorumuzun gücü ile eşdeğer 5kw civarında olmalıydı. 

Yaptığımız hesaplar ve deneyler sonucunda %8 eğimi ortalama 25 km/h hızla 

tırmanması için gerekli olan aks momenti yaklaşık 300 N*m’dir. Buradan yola çıkarak 

vites kutumuzdaki tork artırım oranını düşerek ortalama motor torkumuz 32 N*m 

çıkmaktadır.  

Gelişme raporunda belirttiğimiz motor torku bu değere oldukça yakın olmasına rağmen 

o dizaynındaki bir motordan kendi imal şeklimizden o torku almanın biraz zor olduğunu 

fark ettik ve yeniden tasarımı gözden geçirmeye karar verdik. 

 

 



 

Motor Hesapları 

 

 

Pistin toplam uzunluğu: 5,4 km- Atılacak tur sayısı: 7 tur- Yarış süresi: 60 dakika 

1 tur için gerekli süre: 60/7= 8,57 dk = 514,3 saniye 

     →   . 

  

  

  

6.1.1. Toplam Tahrik Kuvveti  

•  

•  

 

 

 

                                                                        

Şekil 3   
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6.1.2. Motor Devri Hesabı 

 

Buradan aracımızın yaklaşık 40 km/h hızla gitmesi için araç tekerleğinin dakika da 417 

devirle dönmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte aracımızda motor ve diferansiyel arasında1/4.05 dişli oranı bulunması 

göz önünde bulundurulduğunda, aracın km/h ile gitmesi için motorun 1500 rpm ile 

dönmesi gerekmektedir. Buradan; 

 

Motor Moment Hesabı 

  

 

D2 L hesabı için TRV (rotor hacmi başına tork) değeri yukarıdaki tablodan seçilmiştir. 

  

 • 'D' ve 'L'nin Ayrılması 

D/L oranı 6 olarak belirlenmiştir. Belirli bir değeri yoktur.  D= 240 mm, L= 43 mm 

Λ için alttaki değerler kullanılabilir. 



 

– Maliyeti minimuma indirmek için 1,5 – 2,0  

– Yüksek verimlilik sağlamak için 1,4 – 1,6  

– İyi bir güç faktörü elde etmek için 1,0 – 1,3  

– Genel olarak iyi bir tasarım için 1,0 – 1,1 

 

 

→ 

   →     

 

6.1.3. Stator Oluk Sayısı 

 

  

Hava aralığı yüzeyindeki oluk adımının değeri 15 – 25 mm arasında tutulmalıdır. Bu 

değer ve oluk sayısının 3 ün katı olması bilgisiyle oluk sayısı ihtimallerini belirleyebiliriz. 

33 < <48 

15 < < 25 arasında olması için  = 48 seçilmiştir  

Önceki tasarıma nazaran oluk sayısının değişmesinin sebebi daha yüksek bir tork 

elde edebilmek için en fazla anküs sayısını seçtik. 

  

Stator İç Çapı 

 

Stator dişlerinde 𝐵𝑑 = 1.7 T manyetik alan yoğunluğunu sağlamak için gerekli diş 

genişliği 

  

Üst Oluk Genişliği 



 

 

Boyunduruk Endüksiyonu 

  

Boyunduruk Yüksekliği 

 

Oluk Yüksekliği 

 

 

 

Maksimum Stator İç Çapı 

 

                                                                                                 

 

Hava Aralığı 

  (Mıknatıs kalınlığı başlangıçta hava aralığının 10 katı seçilip 

optimizasyon sürecinde değiştirilebilir.) 

 

Mıknatıs Kalınlığı 

3 mm 

Motor Dış Çapı 

 

  

  

 



 

Bldc motorumuzda ANSYS MAXWEL yazılımı kullanarak termal analizleri yapılmıştır. 

Buradan yola çıkarak aşağıdaki adımlar izlenerek motorumuzun manyetik analizi 

yapılmıştır. 

Motor tasarım verilerinin analiz edilmesi 

 

Şekil 5 

Öncelikle programa stator ve rotor parametriklerini ekleyerek analize başlamak için 

gerekli olan verileri ekliyoruz. İnner rotor tip bir bldc motor parametresini ekliyoruz. 

Motor kutup sayısı 32, hava sürtünmesi 5watt, nominal motor devri 1600rpm, dc akım 

da çalışma parametrelerini giriyoruz.  



 

 

Şekil 6 

Burada stator dış çapı 240mm, stator iç çapı 150mm, stator paketi kalınlığı 43mm, 

stator slot sayısı 48, silisli sac sıkıştırma faktörü 0.95mm, kullanılan silisli sacın tipi JFE 

Steel 35JN210 olarak kullanıldı, slot tipi 2. tip olarak seçildi. 

 

Şekil 7 

 

 



 

Stator slot tip 2  

Üst oluk genişliği :6 

Boyunduruk yüksekliği:8.5mm 

Oluk yüksekliği: 18mm 

Oluk ağzı genişliği:2.8mm 

 

Şekil 9 

2 katlı bir ve tam kalıp sargı sistemi kullanıyoruz. 

Bobindeki tel çapı 0.607 mm, spir sayısı 33 tur, yalıtkan emaye kalınlığı 0.2mm’dir. 

 

 

Şekil 10 



 

İzolasyon kâğıdı kalınlığı ve katmanlar arası izolasyon kâğıdı kalınlığı 0.2mm, sargı 

doluluk oranı %75, oluklara çakılacak kama kalınlığı 3mm olarak belirlendi. 

 

Şekil 11 

Rotor mıknatıs slot sayısı 32 adet, mıknatıs yuvası genişliği 30mm, mıknatıs yuvası 

derinliği 3mm, rotor kalınlığı 43mm, rotor malzemesi JFE Steel 50JN310, rotor 

sıkıştırma faktörü 0.95, rotor dış çap 146mm olarak belirtildi.  

Aynı zamanda stator ile rotor arasındaki hava boşluğu 2mm olmuş oldu.

 

Şekil 12 



 

Seçtiğimiz mıknatısın değerleri. Stator ile rotor arasındaki hava boşluğu 2mm’dir. 

 

Şekil 13 

Mıknatıs yayının; kutup yayına oranı 0.8’dir. Mıknatıs merkez ekseni ile rotor merkez 

ekseni arasındaki fark 0mm’dir ve herhangi bir eksenden kaçıklığı yoktur. Mıknatıs 

malzemesi NdFe35, mıknatıs kalınlığı 3mm, mıknatıs genişliği 30mm ve mıknatıs 

uzunluğu 43mm. 

 

Şekil 14 



 

Motor şaftının manyetik olmadığını belirterek analize başlamadan önce gerekli verileri 

eklemeye devam ediyoruz. 

 

Şekil 15 

Bu sargı sisteminin motor olarak çalışacağını belirtiyoruz. Motor genel parametreleri 

5000watt, motor sürücü besleme gerilimi 48v, nominal motor devri 1600 rpm, ortalama 

çalışma sıcaklığı 50 derece. 

 

Şekil 16 

 



 

Motor parametreleri tam yük şartlarında analiz edilince; 

Motorun bu şartlarda ortalama çektiği akım 115A, motor fazlarının çektiği akım 

121A’dir. Motor statorunda üretilen termal yükler termal analiz kısmında kullanılacaktır. 

Hava ve yataklardaki (rulmanlardaki) toplam sürtünme kaybı 47watt, motorun demir 

kaybı 209.5watt, stator bakır sargılarındaki direnç kayıpları 308 watt ve toplam 

kaybımız ise 522.7 watt olarak hesaplanmıştır. 

Motor giriş gücü 5522.7 watt olarak, motor çıkış gücü yaklaşık 5kw, maksimum motor 

verimi motor sürücüsüz olarak hesaplandığında %90,5 ve maksimumum torkun olduğu 

devir 1505 rpm ve maksimum tork bu esnada 31.70Nm olarak programda 

hesaplanmıştır.  

Motor kilitlendiği zaman yani motor şaftımızın doğrudan frenlendiğini düşünürsek 

alabileceğimiz maksimum tork 436Nm ve bu esnada motorun çekeceği akım 345 

amper civarındadır. 

Motordan alabileceğimiz maksimum güç ise yaklaşık 9Kw. 

 

 

Şekil 17 

Motor parametreleri yüksüz analiz edilince; 

Kaçak akılarında hesaba katarak yapılan analizde; stator dişlerinde manyetik alan 

1.59T olarak, stator boyunduruğundaki manyetik alan 0.17T, rotor boyunduruğunda 

0.06T, hava boşluğundaki manyetik alan 0.61T, mıknatıs manyetik alan yoğunluğu 

0.70T olarak hesaplanmıştır. Motorun boşta maksimum çıkabileceği devir 2162rpm 

olarak hesaplanmakta ve motor dönerken oluk açıklarında oluşan tutma torku 2.69Nm 

olarak hesaplanmıştır. 



 

 

Şekil 18 

Stator doluluk oranı %61,63 olarak ve statordaki bobinler sarıldığı zaman bir spirin yarı 

uzunluğu ortalama 51.85mm olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 20 

Motorun değişken devirlerde çektiği akımının eğrisi.  



 

 

Şekil 21 

Motorun farklı devirlerde ürettiği gücü; kullandığı güce oranlandığında ortaya çıkan 

motor veriminin eğrisi. 

 

Şekil 22 

Motor devrine göre motorun çıkış milinin yani motor şaftından alınan güç eğrisi. 



 

 

Şekil 23 

Motor devrine göre motor şaftından alınan tork eğrisi. 

 

Şekil 24 

Motor rotor milinin açısına göre ölü noktaları geçmek için gerekli olan tork. 



 

 

Şekil 25 

Motor yük altındayken U, V, W faz akımlarının farklı açılarda bataryadan çekeceği 

akımın eğrisi. 

 

Şekil 26 

Motor yük altındayken farklı açılarda fazların sargıda indüklediği gerilimin eğrisi. Açık 

renk olan faz-nötr gerilim, koyu renkte olan faz-faz gerilimidir. 

 



 

Motorun manyetik analizleri 

 

Şekil 27 

 

 

Şekil 28 

 



 

 

Şekil 29 

 

 

 

MOTOR TERMAL ANALİZLERİ 

 

Şekil 30 



 

 

Şekil 31 

Motorumuz ortalama 40 derecelik bir sıcaklıkta, 971,9 kPa’lık atmosfer basıncında ve 

1497 rpm devirde dengede çalışma esnasında ortaya çıkan ısıl kayıplar(W) ve sıcaklık 

sonuçları. 

 

 

Şekil 32 

Motorumuzun slotunda bobin sargılarının çıkabileceği maksimum sıcaklık görüldüğü 

üzere iç kısımda daha fazla olmaktadır. Bunun nedeni oradaki spirler stator saclarına 

daha uzak olmasından sıcaklık yoğunluğu iç kısımlarda daha fazla olmaktadır. 

 



 

 

Şekil 33 

 

Şekil 34 

Motor kesitinde çalışma esnasında farklı noktalarda oluşan sıcaklıklar. 

 



 

 

Şekil 35 

 

 

 Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi AXİAL İNNER 

Motor Faz Gerilimi 48 V 48 V 

Motor Gücü 4,5 kW 5 kW 

Motor Devri 3600 2000 

Motor Boyutları 223,2 mm 264 mm 

Motor Ağırlığı 13 kg 16 kg 

Motor Verimi 95 90,5 

Stator Boyutu 210 mm 240 mm 

Rotor Boyutu 190 146 

Sargı Şeması Hazır 48 ankuş 32 

kutuplu motor 

Manyetik Tasarım ve Analiz Modeli Hazır Maxwell  

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli Hazır Ansys 

Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli Hazır Solidworks 

Motor Test Yöntemi ve Sonuçları Hazır - 

 

 



 

5. Motor Sürücü  

Kelly KBL programlanabilir BLDC motor kontrolörü, golf arabası, go-cart, elektrikli 

motosiklet, forklift, hibrit araç, elektrikli araç, elektrikli tekne ve ayrıca endüstri motor 

hızı veya tork kontrolü için verimli, pürüzsüz ve sessiz kontroller sağlar. Motor hız 

kontrolörü, çoğu durumda %99 verimlilik elde etmek için yüksek güçlü MOSFET, PWM 

kullanır. Güçlü mikroişlemci, BLDC motor kontrolörlerine kapsamlı ve hassas kontrol 

sağlar. Bu programlanabilir fırçasız motor kontrolörü ayrıca kullanıcıların parametreleri 

ayarlamasına, testler yapmasına ve teşhis bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde almasına 

olanak tanır. 

 

Motor Sürücü Özellikleri 

Parametre  Açıklama/Değerler 

Üretici marka numarası  : KLB72301X 

Akım reyting değeri (A) : 140 

Gerilim reyting değeri (V) : 72 

Çalışma Frekansı (kHz) : 16.6 

Akım limit Değeri (A) : 300 

Sürücü/kontrol yöntemi : Çok yüksek verimlilik 

senkron düzeltme, ultra 

düşüş ve hızlı PWM 

Ağırlık (kg) : 2 (yaklaşık) 

Boyut (Uzunluk x Genişlik x 

Yükseklik) 

: 198x146x62 mm 

Verimlilik (%) : %99 

Çalışma sıcaklığı aralığı : - 30°C ile 90°C 

Programlanabilme Özelliği : Evet    Hayır 

Rejeneratif frenleme modu  : Evet    Hayır 

Aşırı gerilim koruması : Evet    Hayır 

Düşük gerilim koruması : Evet    Hayır 

Aşırı akım koruması : Evet    Hayır 

Aşırı ısınma koruması : Evet    Hayır 

HALL koruması : Evet    Hayır 

Faz sargısı bağlantısı kesme 

koruması 

: Evet    Hayır 

 

 

 



 

5.1. Genel Fonksiyonları 

Pil koruması 
Yüksek ve düşük pil voltajında akım 

kesintisi (uyarı-kapatma) 

Termal koruma 

Yüksek sıcaklıkta akım kesintisi 

(Uyarı-kapatma) 

 

Yüksek pedal koruması 
Güç açıldığında yüksek gaz tespit 

edilirse kontrolör çalışmayacaktır. 

3 Farklı mod Tork modu-dengeli mod-hız modu 

Üç rejeneratif frenleme modu 

Fren anahtarı rejenerasyonu 

Gaz kelebeği rejenerasyonunu serbest 

bırakma 

0-5 V analog sinyal değişken rejimi 

Kontrolör besleme aralığı 18 V- 90 V 

Bekleme batarya akımı <0.5 mA 

5V Sensör besleme akımı 40 mA 

Analog fren ve gaz kelebeği girişi 0-5 V 

Tam güç çalışma sıcaklık aralığı 

0°C- 50°C 

(Denetleyici kasası sıcaklığı) 

 

 

- Motor kontrolörünün ana hatları ve montaj deliklerinin boyutları aşağıda verilmiştir.
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5.2. Motor Kontrolörünün Ön Paneli  



 

Denetleyicinin önündeki pil, motor ve kontrol sinyallerine bağlantı için beş metal çubuk 

ve iki fiş (J1, J2) sağlanmıştır. 
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B+: Batarya Pozitif            B-: Batarya Negatif 

A: Çıkış U/1/A Evresi       B: Çıkış V/2/B Evresi 

C: Çıkış W/3/C Evresi 
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(Kalibrasyon ve konfigürasyon için ana bilgisayarla iletişim kurmak için bir RS232 

portu sağlanmıştır.) 
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J1 Pin Tanımı 

1- PWR: Kontrolör güç kaynağı (çıkış). 

pin kırmızı 

S/N için LED daha az :08XXXXXX. 

2- Akım ölçer. <200mA 

3- Ana kontaktör sürücüsü. <2A 

4- Alarm: Ters bipleyiciyi sürmek için. 

<200mA 

5- RTN: Sinyal dönüşü 

6- Yeşil LED: Çalışıyor göstergesi 

7- RTN: Sinyal dönüşü 

8- RS232 alıcısı 

9- RS232 verici 

10- CAN bus yüksek 

11- CAN bus düşük 

12- Ayrılmış 

13- RTN: Sinyal dönüşü veya güç 

kaynağı dönüşü 

14- Kırmızı LED: Arıza kodu. Pin, S/N 

daha az :08XXXXXX için PWR'dir. 

J2 Pin Tanımı 

1. PWR: Kontrolör güç kaynağı (giriş) 

2. RTN: Sinyal dönüşü veya güç 

kaynağı dönüşü 

3. RTN: Sinyal dönüşü 

4. 12V yüksek seviyeli fren ve motor 

sıcaklık girişi 

5. Gaz kelebeği analog girişi, 0-5V 

6. Fren analog girişi, 0-5V 

7. 5V: 5V besleme çıkışı. <40mA 

8. Micro_SW: Gaz kelebeği anahtarı 

girişi 

9. Geri vites anahtarı girişi 

10. Fren anahtarı girişi 

11. Salon evresi C 

12. Salon aşaması B 

13. Salon aşaması A 

14. RTN: Sinyal dönüşü 



 

5.3. Motor Kontrol Cihazı Kablolaması  
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

Lityum Dengeli Pil Yönetim Sistemleri, her tür Li-iyon hücre kimyasını ve paketini 

yönetebilen çok işlevli ve yüksek düzeyde yapılandırılabilir sistemlerdir. 

 

6.1. BYS Özellikleri 

BOYUTLAR 

Boyutlar 150.0 x 70.0 x 18.1 mm 

Ağırlık < 93 g 

 

BATARYA LİMİTLERİ 

Maksimum Hücre sayısı 24 

Minimum hücre sayısı 

CMU, hücre izleme parçasına güç 

sağlamak için ana bataryadan en az 11 

V gerektirir. 

Çoğu lityum pil türü için 4-5 hücre 

minimum 11V sağlamak için yeterlidir. 

Maksimum batarya kapasitesi 2000 Ah2 

Maksimum pil voltajı 120 V 

 

GERİLİM İZOLASYONU 

Yüksek Gerilim izolasyonu ISO 6469-3-2011'e göre 300 V'a kadar 

 

GÜÇ KAYNAĞI VE TÜKETİMİ 

Besleme gerilimi 12 VDC (6-30 VDC) 

Kaynaktan güç tüketimi 

Voltaj (12V)- Aktif mod 
<1.2 W- 12V 

Ana bataryadan güç tüketimi 

- Etkinleştirme modu 
<0.6 W- 48V DC 

Kaynaktan güç tüketimi 

Voltaj (12V)- Uyku modu 
<0.6 mW 

Ana bataryadan güç tüketimi 

- Uyku modu 
<2 mW- 48V 

 

SICAKLIK ALGILAMA 

Sıcaklık sensörü sayısı 4 yerleşik + 6 harici (tipik olarak hücreler 

için kullanılır) 

Sıcaklık sensörü tipi NTC, 10 kΩ @ 25°C, β = 39003 



 

Sıcaklık ölçüm toleransı Tüm sıcaklık aralığı için BMS devre 

toleransı <± 1,0°. NTC sıcaklık toleransı 

eklenmelidir. 

HABERLEŞME VE KONTROL 

Şarj cihazı + genel amaçlı 

İletişim 

CAN veri yolu 2.0 A / B 11 bit ve 29 bit 

ID, Pil paketine doğru izole edilmiş, 

BMS Gnd Protokolüne bağlı 

UDSonCAN 125, 250, 500, 1000 kBit / 

sn 

Yapılandırılabilir giriş 4 

Çıkış bağlantı noktaları 4 

Analog şarj cihazı kontrolü Darbe Genişlik Modülü (PWM) 

 

 

6.2. Temel Özellikler 

DENGELEME 

Dengeleme şeması Pasif dengeleme 

Dengeleme akımı 200 mA - 4,2 VDC max 

 

VOLTAJ ALGILAMA 

Hücre voltaj aralığı 0-5 V. 1 – 4,5V için yüksek doğruluk  

Hücre voltajı doğruluğu 
Tüm sıcaklık aralığında ve 1 – 4,5V 

arasında <±1,5 mV 

Hücre voltajı örnekleme frekansı 10 Hz tipik 

 

AKIM ALGILAMA 

Ölçüm şemaları 

1-Şönt. 

2-Tek veya çift kanallı hall sensörü. 

3-CAN tabanlı akım sensörü. 

Şönt1 ile akım ölçümü ±450 mV 

Şönt ölçüm doğruluğu ±0.5 mV 

Hall ölçüm aralığı 
0 – 2,5 V Akım girişi (Şarj oluyor) 

2.5 – 5V Akım Çıkışı (Deşarj) 

Hall ölçüm doğruluğu ±1.5 mV 

 

 

 



 

6.3. BYS'nin İşlevleri 

BYS, birbirinden galvanik olarak izole edilmiş üç ana bloktan oluşur.  

1. Merkezi mikroişlemciyi (CPU) içeren ve ana (12V) güçle beslenen ana kısımdır. 

2. "Düşük" voltajlı hücre girişleri için bir hücre ölçüm devresi (Monitör ASIC1). Bu 

devre aynı zamanda Şönt ve Hall sensörlerini de kontrol eder. 

3. "Üst" voltaj girişleri için bir hücre ölçüm devresi (Monitör ASIC2). Bu devre aynı 

zamanda sistemin "Gerçek Zamanlı" saatini de kontrol eder. 
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6.4. Çalışma Akım limitleri 

BYS, akımın kullanıcı tarafından belirlenen sınırlar içinde tutulmasını sağlamak için 

bataryadan geçen akımı ölçer. Bu, anahtarlar, sigortalar ve kablolar gibi hem pil hem 

de yardımcı bileşenleri korumak için gereklidir. 

 

6.4.1.Sürekli Akım Limitleri 

BMS, sürekli akım limitleri için iki yapılandırılabilir veri dizisi tanımlar: 

1. Dinamik akım limiti (DCLI) 

2. Dinamik akım limiti çıkışı (DCLO) 



 

Bu akım limitleri, diğer ünitelerin fırın üreticisinin mevcut limitlerine uygun olarak 

çalıştığından emin olmak için CAN veri yolunda yayınlanabilir. Mevcut limitler aşılırsa 

BMS bir hata üretecektir. BMS, biri DCLI ve diğeri DCLO için olmak üzere iki veri 

tablosu kullanır. Tabloların iki boyutu vardır: bir boyut SOC ve diğeri hücre 

sıcaklıklarıdır. Tanımlanacak 7 özel sıcaklık ve SOC için 11 yuva vardır. SOC yuvaları 

kullanıcı tanımlı değildir. Her %10 SOC için, %0 SOC'ye bakan bir yuva vardır.  

Şekil 3.6'da hem DCLI hem de DCLO için bir grafik gösterim gösterilmektedir. 
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Şekil 43 DLCO ve DLCO eğrileri.  



 

- Şarj akımı talebini hesaplarken BYS'nin dikkate aldığı birçok parametre vardır. Şarj 

akımı IN akımı olarak kabul edilir. Bu nedenle BMS şarj akımı talep algoritması da 

dinamik akım limiti IN (DCLI) verilerini dikkate almaktadır. BMS tarafından hesaplanan 

şarj akımı talebi, sıcaklık ve SOC fonksiyonu olan DCLI limitlerini takip eder. 

Kullanıcının DCLI'yi örneğin %95 SOC ve 45 C derecesi için 0 Amper olarak 

tanımlaması durumunda, BMS şarj cihazından 0 A talep edecektir. Bunun nedeni, şarj 

akımı istek algoritmasının DCLI sınırlarının ne olduğuyla ilgilenmesidir. Şarj akımı 

talebi, DCLI değerinden daha yüksek olamaz. 

 

6.4.2. Gelişmiş Akım Limitleri, i2t 

BYS, eriyen bir sigortanın dijital uygulaması olarak kabul edilebilecek “i2t-

parametresini” hesaplar. Amaç, uzun süreler boyunca belirtilen maksimum giriş veya 

çıkış akım seviyelerini önemli ölçüde aşarsa, BYS'nin pil akımını kesebilmesini 

sağlamaktır. 
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6.5. Açık Devre Voltajı SOC Kalibrasyonu 

Belirli senaryolarda, Coulomb sayımından gelen şarj durumu (SOC) hesaplaması 

hatalı olabilir ve kalibre edilmesi gerekebilir. 

BMS daha sonra SOC'yi iki senaryoda kalibre edebilir: 



 

1. Şarjın sonunda, tüm hücre voltajları yeterince dengelendiğinde. Şarj sonu 

kalibrasyonu için BMS, her hücre voltajının hedef hücre voltajının belirli bir eşiğinde 

olmasını sağlarken, şarj akımı başka bir eşiğin altında olmalıdır. 

2. Li-iyon hücrelerden güç çekilmeyen veya hücrelere verilmeyen bir hareketsizlik 

döneminden sonra. Bu, Li-iyon hücrelerin açık devre voltajı (OCV) ile SOC'leri 

arasındaki ilişki kullanılarak elde edilir. Elektrokimyasal işlemler nedeniyle, OCV, pil 

şarj edildiğinde (%100 SOC), boşaldığında olduğundan (%0 SOC) daha yüksek 

olacaktır. Sıcaklık OCV'yi etkileyebileceğinden, kalibrasyon yapılırken bu parametre 

dikkate alınır. Bu yöntem, BMS açıldığında (işlevsellik kullanıcı tarafından devre dışı 

bırakılmadığı sürece) SOC'yi kalibre etmek için kullanılacaktır. 

OCV, yeterli zaman geçtiğinde ve voltajdaki değişim (dV/dt) belirli bir eşikten daha 

düşük olduğunda, hücrenin terminal voltajına eşit kabul edilebilir. Zamanın etkisi, SOC 

kalibrasyonu için bir kalite faktörü olarak kullanılır; burada “Zaman”, son kapanma ile 

mevcut açılış arasındaki süre anlamına gelir1. Kalite faktörü daha sonra hücre 

terminallerindeki voltajın OCV durumuna ulaşması için gereken süreye bağlı olarak 

%0-100 aralığında bir değer olarak tanımlanır. 

OCV- SOC- sıcaklık karşılaştırması verileri farklı Li-ion kimyaları, üreticileri ve pil 

boyutları için benzersizdir ve üreticiden veya deneylerden elde edilmelidir. BMS, farklı 

sıcaklıklarda bir ila beş veri kümesiyle çalışabilir. Aşağıdaki şekil, OCV ve SOC için 

beş veri kümesinin (siyah noktalar) aşağıdaki sıcaklıklarda grafiksel bir temsilini 

göstermektedir: -20 ◦C, -10 ◦C, 0 ◦C, 23 ◦C, 45 ◦C. 
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6.6. BYS' nin Akış Diyagramı  
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7. Yerleşik Şarj Birimi 

Aracımız üzerinde 57,6V 17,4A değerlerinde bir şarj cihazı kullanılmaktadır. Dışarıdan 

220V bir fiş girişi ile batarya şarjı gerçekleşmektedir. Güvenlik önlemi olarak pilot 

kabininde çift taraflı bir buton kullanılmaktadır. Bu butonun görevi bir tarafı şarj, bir 

tarafı normal kullanım olarak anahtarlamaktır. Pilot kabinindeki butonda 220V AC 

anahtarlama ve DC-DC konvertör (Araç içi donanım konvertörü) anahtarlaması 

yapılmaktadır. Bu sayede araç içi elektriksel donanım korunması için oluşabilecek 

hatalar, kazalar önlenmiştir. 

Şarj cihazının çıkışına tekrar bir şalter bağlayarak da şarj cihazını ve elektriksel 

donanımı şarj etme sonrasında yalıtmak, izole etmek amacı ile ek önlem alınmıştır. 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) 

Aracımız üzerinde enerji yönetimini gerçekleştirirken hazır donanımlar (cihazlar) 

kullanmaktayız. Batarya ve Yakıt Pilini bağlama şeklimiz; kurallar kitapçığındaki EK 1 

de yer alan şekil 17 de ki b şıkkında ki güç kaynağı bağlama şeması gibidir. Sözü 

edilmiş şekil aşağıda verilmiştir. 
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Yakıt pilimizi, araç bataryamıza bağlı olan araç içi gerekli donanımlar için 

tasarladığımız bir DC-DC konvertörden çektiğimiz 24 V güç ile beslemekteyiz. Yakıt 

pilimize besleme gerilimi verdikten sonra bir buton ile start vererek çalıştırmaktayız. 

Aracımız enerji yönetiminde sadece yakıt pilimizin çıkışında bir DC-DC dönüştürücü 

kullanmaktayız. Yakıt pilinin DC-DC çeviricisinden gelen ana elektrik hattının (–) eksi 

kutup kablosu ve bataryanın ana elektrik hattının (–) eksi kutbunu birlikte pilot kabinine 

uzanan elektriksel olarak yalıtılmış bir şalterden geçirdikten sonra her birinin (+) pozitif 

kutupları ile birlikte kontak kutusuna iletmekteyiz. 

Kontak kutumuz içerisinde 2 adet 24 V ile kontaklanan yüksek akım röleleri ve 1 adet 

100 A akım sınırlayıcı sigorta bulunmaktadır. Rölelerden batarya ve yakıt pilinin (+) 

pozitif hatları geçerek tek bir hattan akım sınırlayıcı sigortaya bağlanmakta ve oradan 

motor sürücüye (–) negatif hat ile birlikte geçişi sağlanmaktadır. Rölelerin 24 V 

kontaklama gerilimleri pilot kabinindeki bir çift taraflı düğmeye bağlıdır. Şoför yol 

şartlarına bağlı olarak yakıt pili ve batarya arasında enerji geçişlerini yapmaktadır. 

Rölelerin 24 V kontaklama gerilimleri aynı zamanda AKS sistemi üzerindeki rölelerden 

geçmektedir. Bu sayede kritik durumlarda motor sürücüye giden güç akışı pilot 

kabininde açık olsa dahi AKS tarafından kesilebilmektedir. Aynı zamanda takım 

tarafından tasarlanan izolasyon izleme devresi ile de sistemde oluşabilecek elektriksel 

kaçaklar AKS tarafından izlenmekte ve sistem de oluşabilecek bir kaçak olası durumda 

motor sürücüye giden gücü kesebilmektedir. 



 

EYS şemasında belirtilen acil stop butonlarına acil stoptan geçen bölgeleri göstermek 

amaçlı yer verilmiştir. İki bağlantıda şoför kabini ve araç dışındaki acil stop 

butonlarından birlikte geçmektedirler. Ayrı ayrı butonlara bağlı değillerdir. 
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9. Batarya Paketleme  

9.1. Hücrelerin Özellikleri 

 

 SP 4880 

Hücre Kimyası Lityum İyon 

Nominal Voltaj 50,4 Volt 

Kapasite 80 Ah – 4.032 Wh 

Deşarj Akımı 60 A sürekli – 160 A (2 sn) 

Ani Kesme Akımı 200 A 

Deşarj Kesme Voltajı 42 V 

Şarj Voltajı 
57.4 V 

Şarj modu = Sabit akım – Sabit voltaj 

Maksimum Şarj Akımı 40 

Şarj Kesme Akımı 2A 

İç Direnç - 

Sıcaklık Aralığı Şarj 0°C/+ 45°C 

Soğutma Var – Solion termoplastik hücre yuvaları 

Isıtma Var - Opsiyonel 

Dış Kasa Metal 

Güç Konektörü Anderson SB 175 GRİ 

Ağırlık 31.6 kg 

Ölçü 

EN = 245 mm 

BOY= 565 + 26* 

YÜKSEKLİK = 117+15** 

Koruma Modları 

Hücre Balanslama, yüksek-düşük voltaj, 

yüksek deşarj akımı, sıcaklık, kısa 

devre, düşük sıcaklık şarj koruması 

(0°C), uyarlanabilir teknik veriler 

Haberleşme 

CAN 2.0B 

Şarj durumu, sıcaklık, voltaj, anlık 

şarj/deşarj akım, alarm/arıza kodları 

Çıkış N/A 

Şarj Durum Göstergesi CAN 2.0 B 



 

Anahtarlama 
Ekonomizerli Otomotiv Standardı 

Kontaktör 

Çevrim Ömrü 
25°C - %90 DOD 

25°C - %50 DOD 

Seri Bağlantı Uygun değil 

Paralel Bağlantı Bilgi alınız 

Kapasite Kullanım Oranı >%90 

Soğuk Hava Kapasite Kaybı -20°C / %20 

Deşarj Akım Değerine Göre Kapasite 

Kaybı 
YOK 

İç Sigorta 100 

Koruma Sınıfı IP 54 

Standartlar Alev almaz – UL 94 V0 

Garanti 2 yıl 

 

 

 



 

 

Özellikleri; 

➢ Düşük Self Deşarj  

➢ Üstün Servis Kabiliyeti  

➢ Termal Soğutma Sistemi  

➢ Titreşime Dayanıklı Gövde  

➢ Alev Almaz Hücre Yuvaları (UL94V)  

➢ Servis İmkanı Sağlayan Modüler Yapı  

➢ Soğuk Ortamı İçin Opsiyonel Isıtma Fonksiyonu 

Güvenlik Tertibatı; 

➢ Kısa Devre  

➢ Ters Kutup  

➢ Sıcaklık Koruma  

➢ Hücre Balanslama 

➢ Düşük/Yüksek Voltaj  

➢ Yüksek Deşarj Akımı 

➢ 8 adet sıcaklık Sensörü 

Güvenlik Tertibatı; 

➢ Can 2.0b Haberleşme Protolü  

➢ Açma/Kapama Düğmesi 

➢ İsteğe Uygun Programlanabilme Özelliği 

➢ PC Bağlantısı ile Durum Görüntüleme 

➢ Hızlı Tepki Süresi  

➢ Otomotiv Standardı BMS, Kontaktör, Sigorta 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

Aybars aracımızın boyutları gerçek bir araç boyutunda ve kullanılan dış kabuğun 

Fiberglass malzemeden imal edildiğinden ağırlığımız diğer takımların araçlarından 

oldukça ağırdır. Bu yüzden aracımızı tahrik etmek için gerekli olan kuvvet de oldukça 

fazla olması gerekmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda gerekli olan tahrik 

kuvveti ve hız için Hub motor imal etmek ve bu tekerleklerin montajı oldukça zordur. 

Bu yüzden aracımızda İnlet tipi bir adet BLDC elektrik motoru kullanmayı tercih 

ettiğimiz için elektronik diferansiyel kullanmamaktayız.  Motorun şaftından çıkan tahrik 

kuvvetini öncelikle 5 vitesli bir dişli kutusunun çıkış milinden diferansiyele bağlanmıştır.  

Diferansiyelimiz 180°lik yön değişimi olmayan bir UTV aracının diferansiyelidir. 

Diferansiyelimiz de 2 adet AKS dişlisi 2 adet diferansiyelin çalışma mekanizmasını 

sağlayan istavroz dişlisi bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Araç Kontrol Sistemi (AKS) 

AKS Fonksiyonları; 

a) Araç İçi Haberleşme Sistemi: 

Aracımızın AKS modülünde 1 adet mikro denetleyici olarak Arduino Mega 2560 

kullanmaktayız. AKS modülümüz üzerinde arduinomuz batarya ile MCP2515 Can-Bus 

haberleşme modülünü kullanarak Can-Bus haberleşmesi gerçekleştirmektedir. Aynı 

zamanda AKS modülümüz üzerinden arduinomuz max6675 k-tipi termokupl sensör 

modülü ile SPI haberleşme protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Bu modül ile 

(max6675) motor ve yakıt pili metal hidrür tüplerinin sıcaklıklarını okuyabilmektedir.  

Yine AKS modülümüz üzerinden devir sensörümüzden (LJ 18A3-8-Z/BY) aldığımız 5V 

gerilim seviyesindeki pulse’lar ile devir ölçümü gerçekleştirmekteyiz. 

Arduinomuz, AKS modülünden gelen modül ve sensör verilerini sürücü kabinindeki 

telemetri ekranına seri haberleşme (TX, RX) ile aktarmaktadır. 

Arduinomuz bu toplanan verileri işleyerek, gerekli durumlarda enerji kesimleri, tepe 

lambası  ve sirenleri çalıştırması için AKS modülümüzde 1 adet 4S röle yer almaktadır. 

Bu röle ile; 

- Tepe lambası ve siren anahtarlama 

- EYS sistemi batarya ve yakıt pili enerji kontaklarını açıp kapatabilmek 

- Yakıt pili 24 V beslemesini açıp kapatabilmek 

Son olarak da AKS modülümüzde yer alan buzzer ile izolasyon izleme devresinden 

gelen veriler doğrultusunda kaçak elektrik durumunda sesli uyarı ve telemetri 

ekranında uyarı yer almaktadır.  
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b) Arıza Teşhisi 

AKS modülümüz üzerinde 4 adet sıcaklık sensörü (MAX6675 K-tipi termokupl) girişi, 1 

adet Can-Bus haberleşme modülü (MCP25215) girişi, 1 tane izolasyon izleme devresi 

bağlantı girişi ve 1 adet devir sensörü girişi yer almaktadır. AKS sistemimiz bütün bu 

sensörlerden gelen verileri tek bir mikroişlemci üzerinden işlemekte ve gerekli karar 

mekanizmalarında kullanmaktadır.  

Arıza teşhisi konusunda; 

➢ İzolasyon devresinden aldığı direnç değişimi değerlerine göre EYS sistemindeki 

oluşabilecek kaçak durumlarını izlemektedir. Kaçağın (+) pozitif hat veya (-) 

negatif hat üzerinde olup olmadığını algılayabilmekte ve sürücüye telemetri 

ekranı üzerinden hangi hatta kaçak olduğunu göstermekle beraber 80 dB’lik bir 

buzzer ile sürücüye sesli uyarı verebilmektedir. 

 

➢ Motor, batarya, yakıt pili hidrojen tüpleri sıcaklıklarını sürekli izleyerek sistemin 

sağlıklı çalışmasını kontrol etmektedir. Sıcaklıkların üst sınırlara çıktığında 

telemetri ekranında sürücüye sıcaklıkları gösterebilmektedir. Sıcaklıklar kritik 

duruma ulaşırsa motor sürücüye giden enerji akışını kesebilmekte ve eş 

zamanlı uyarı flaşörü ve sireni çalıştırabilmektedir. 

 

c) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi: 

AKS sistemimiz; araç hızı, batarya sıcaklıkları ve hücre gerilimleri, batarya sağlık 

durumu, batarya genel gerilim ve paket akımını, motor sıcaklığını, batarya kalan enerji 

miktarını, yakıt pili hidrojen tüplerinin sıcaklıklarını araç konsolundaki telemetri 

ekranında gösterebilmektedir ve aynı zamanda bu verileri sürekli izleyerek karar 

algoritmalarında kullanmaktadır. 

 

d) Araç Enerji Yönetim Sistemi: 

AKS sistemimiz araç içindeki bileşenlerin (batarya, yakıt pili, hidrojen tüpleri, motor vs.) 

sıcaklıklarını sürekli izlemektedir. Belirli sıcaklık değeri içinde çalışması, gereken bu 

bileşenlerde oluşabilecek herhangi bir aşırı ısınma veya aşırı soğuma (metal hidrür 

tüpler) durumlarında motor sürücüye giden enerjiyi kesebilmektedir ve kritik durumuna 

göre tepe lambası ve sireni aktif ederek uyarı verebilmektedir. 

Buradaki bütün sıcaklıklar telemetri ekranında sürücüye iletilmektedir. 

 

 

 



 

 

AKS Elektronik Devre Tasarımı; 

 

 

Şekil 52 AKS Elektronik Devre Tasarımı Çizimi Ön Yüz  



 

 

 

 

Şekil 53 AKS Elektronik Devre Tasarımı Çizimi Arka Yüz  

 

 

 



 

 

 

Şekil 54 AKS Elektronik Devre Tasarımı 3D Modeli Ön Yüz  

 

 

 



 

 

 

Şekil 55 AKS Elektronik Devre Tasarımı 3D Modeli Arka Yüz  

 

 

 



 

AKS Baskı Devresi 

 

 

Şekil 56 AKS Baskı Devre Ön Yüz  



 

 

Şekil 57 AKS Baskı Devre Arka Yüz  

 

 



 

 

Şekil 58 AKS Genel Bağlantı Resmi  

 

AKS Yazılım Algoritması; 

AKS sistemimizin ayrı ayrı bütün alt sensör okuma, CAN-Bus haberleşmeleri başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Aşağıda bu kodlara yer verilmiştir. Ancak pandemi şartlarında 

takım olarak yoğun bir çaba ve çalışma içerisindeyiz. Aracımızda birçok yenilik 

yapmaya çalışmaktayız. Bu yoğun süreçte birçok zorluklarla karşılaşmaktayız. Bu 

sebeple AKS sisteminin kodları ayrı ayrı halde hazır olmasına rağmen Teknik Tasarım 

Raporuna AKS’nin kodunu bitmiş halde atamıyoruz. Devre tasarımımız ve fiziki baskı 

devresi çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Umarız burada Ham kodu yetiştiremememiz 

yerlilik şartı konusunda bir sorun teşkil etmez. Teknik kontrollerde sistem hazır ve 

çalışır durumda bütün ana hatlarıyla gösterilecektir.    

 

 

 

 



 

a) Batarya BYS’si ile CAN-Bus haberleşme ve veri okuma kodu; 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Sıcaklık Okuma kodu; 

 

 

 

 



 

C) Araç Hızı Okuma Kodu; 

 



 

12. İzolasyon İzleme Cihazı 

Tasarlamış olduğumuz izolasyon izleme cihazı, araçta bulunan bataryanın pozitif ve 

negatif portları ile aracın şasesi arasında direnç ölçümü gerçekleştirmektedir. 

Yapılan ölçümler, bataryanın pozitif portu ve aracın şasesi arasındaki direnç, 

bataryanın negatif portu ve aracın şasesi arasındaki direnç olmak üzere iki farklı sınıfta 

değerlendirilmiştir. Yapılan direnç ölçümleri gerilim bölme prensibini temel alarak 

arduino mikro kontrolcüsü ve muhtelif değerde elektriksel dirençler aracılığı ile 

gerçekleştirilmiştir. Direnç ölçüm işlemlerinde, kontrolcü olarak arduino kartı, gerilim 

bölmek için elektriksel direnç, kullanıcının uyarılması için sesli bildirim sağlayacak olan 

buzzer kullanılmıştır. Bataryanın negatif portu ile arduinonun beslemesindeki negatif 

gerilim aynıdır. Ölçüm yaparken gerilim bölme kaidesi temel alındığı için bataryanın 

negatif portu ile şase arasında potansiyel gerilim farkı oluşturuldu. Bu potansiyel 

gerilim farkı arduinonun 5V gerilim çıkışından alınan 5V luk gerilim ile sağlandı. 

Bataryanın pozitif çıkışı ile şase arasında oluşabilecek kısa devrenin arduino kartını 

bozmaması ve arduino 5V gerilim çıkışından şaseye fazla akım göndermemek için 

arduinonun 5V luk gerilim çıkışı ile şase arasında 1Mohm’luk elektriksel direnç seri 

olarak bağlandı. Arduinonun negatif pini ile şase arasında 1Mohm ve 82Kohm luk iki 

direnç birbirine seri bağlı şekilde yer almaktadır. Şasede oluşan gerilim arduinoya 

aktarılmadan önce 1Mohm luk direnç üzerinden geçmektedir. Arduinonun analog 

pinine giren gerilim ardından devreyi 82Kohm’luk direnç ile tamamlamaktadır. Böylece 

şasede oluşan gerilimin sadece 13,19'da ((1000k+82k)/82k)  biri arduinonun analog 

pinine aktarılmaktadır. Yaptığımız gerilim bölme uygulaması ile arduinonun analog 

giriş limiti olan 5V gerilim seviyesi oluşabilecek en kötü şartlarda (bataryanın 

maksimum dolu halde pozitif portunun şaseye temas etmesi) bile güvenle 

kullanılmaktadır. 

Nominal şartlarda arduinodan çıkan 5V luk gerilim 1Mohmluk dirençten şaseye 

aktarılmakta, şasedeki gerilim ise tekrardan arduinonun analog pinine 1Mohm luk 

direnç ile aktarılmakta ve en son 82Kohm luk direnç ile devresini tamamlamaktadır. 

Yani ideal izolasyon şartlarında arduinonun analog pinine giren gerilim 0.19V 

(5V/(1M+1M+82k)*82k) gerilim seviyesindedir. 

İzolasyon izleme cihazımız AKS modülümüzle bütünleşiktir. İzolasyon izleme cihazı 

olarak AKS arduinosu kullanılmaktadır. İzolasyon izlemek için dirençler ayrı bir kart 

üzerindedir, buzzer ve mikro denetleyici AKS modülü üzerindedir.  

 

 

 

 

 



 

a) Devre Tasarımı  

 

 

Şekil 59 İzolasyon İzleme Devresi Elektronik Devre Tasarım Çizimleri 

 

 

Şekil 60 



 

 

Şekil 61 İzolasyon İzleme Devresi Elektronik Devre Tasarımı 3D Modeli 

 

b) Simülasyon Çalışmaları 

 

Şekil 62 İzolasyon izleme cihazı simülasyon devresi  

 

Video linki; 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w 

Youtube kanalımıza girerek “İzolasyon İzleme” videomuzu izleyebilirsiniz.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w


 

 

Simülasyon Arduino kodu; 

 

 



 

 

c) Baskılı Devre Çalışmaları 

 

İzolasyon İzleme Devresi Ön Yüz (82 k direnç henüz alınmamıştır görsel olması 

amaçlı başka bir direnç bağlanmıştır) Şekil 63 

 

 

İzolasyon İzleme Devresi Arka Yüz Şekil 64  



 

 

AKS ile İzolasyon devresinin birlikte bağlantısı Şekil 65  

 

d) Test Sonuçları 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w 

Youtube kanalımıza girerek “İzolasyon İzleme” videomuzu izleyebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClnrBYkANBjqZGBiS28l19w


 

13. Direksiyon Sistemi 

Aracımızın ön tarafında çift salıncaklı bağımsız tip süspansiyon sistemi kullanımı 

uygun görülmüştür ve bununla birlikte tekerlek açılarını bu sistem dizayn edilmiştir. 

Direksiyon sistemi için gerekli parçaları; direksiyon kremayeri, rot kolu, rot başı, 

direksiyon mafsalını piyasadan hazır olarak araç ölçülerimize göre temin edilmiştir. 

 

       

Şekil 66 

 

Direksiyon sistemimizin bağlı olduğu süspansiyon sistemini de aynı şekilde piyasadan 

hazır olarak “ATV” olarak da adlandırılan “All Terrain Vehicle” araçlarının ön düzen 

sistemindeki; alt ve üst salıncak sistemi, amortisörler ve yayları, salıncak sistemini 

şasimize bağlamak için gerekli olan burç, alt tabla ve üst tabla fişeklerini, akson 

parçalarını hazır olarak temin edilmiştir. Ardından araç için kullanacağımız jantları 

aksona bağlamak için gerekli olan poyrayı gerekli ölçülerde yerli olarak yapılmıştır. 

 

Şekil 67 

 



 

Ön düzen açılarından direksiyonun kendini toplaması için gerekli olan kaster açısını 

salıncak sistemini hazır olarak temin ettiğimiz için sistemi monte edilmesi gerektiği gibi 

aynı şekilde monte edilmiştir. Bu sayede üreticinin standart olarak verdiği kaster açısı 

kullanmış olmuştur. 

Kamber açısını ise yaptığımız aracın içinde şoför var iken tekerlerin sıfır kamber 

açısına göre ayarlanmıştır. Çünkü sıfır kamber açısında lastiklerin yüzey temas 

mesafesi daha az olacağı için sürtünme ile kaybedilen enerjimiz oldukça az olacaktır. 

Ayrıca aracımız gerçek araç boyutlarında olduğu için ve yüksek hızlarda viraja 

girmeyeceğimiz için sıfır kamber açısı bize uygundur. 

Pozitif veya negatif kamber açısı kullanmadığımız için toe açıları kullanmamıza gerek 

yoktur. 

Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre aracımızın dönüş açısı: 

Burada aracın dönme yarıçapı bisiklet prensibine göre hesaplanmıştır. Bu prensibe 

göre araç dönme yarıçapı 4,78 metre olarak bulur. 

 

Şekil 68 

 

Ackerman modeline göre aracımızın dönüş açısı: 

Burada aracın dönme yarıçapı Ackerman prensibine göre hesaplanmıştır. Bu prensibe 

göre araç dönme yarıçapı 3,90 metre olarak bulur. 



 

 

Şekil 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Kapı Mekanizması 

Kapı mekanizması ham dosyalarını bu linkten indirebilirsiniz; 

https://s5.dosya.tc/server4/g0k8v2/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_KAPI_STEP_DOS

YALARI.rar.html 

a) Kapı sistemindeki parçalar ve montaj modeli; 

b) Menteşe Analizi 

 

Şekil 70 

 

Şekil 71 

https://s5.dosya.tc/server4/g0k8v2/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_KAPI_STEP_DOSYALARI.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/g0k8v2/SDU_OTOMOTIV_GRUBU_KAPI_STEP_DOSYALARI.rar.html


 

 

Şekil 72 Stres analizi 

 

Şekil 73 



 

 

Şekil 74 Yer değiştirme analizi 

 

Şekil 75 Eşdeğer gerilim analizi 

 

c) Rapor  

d) i. Aracımız her iki yana açılan 2 kapıya sabittir. Kapıların boyutları aynıdır. 

Kapıların yüzey alanı 0,72 m2 'dir. 

e) ii. Aracımızın 2 kapısı araç gövdesine 2'şer noktadan menteşelenmiştir.  

 



 

 

Şekil 76 

 

 

 
Şekil 77 Kapı Menteşesinin Ölçüleri 

 

iii. Kapılar, kapı kolu ile herhangi bir müdahale yapılmaksızın sadece itilerek 

kapanabiliyordur.



 

15. Mekanik Detaylar 

 

Şekil 78



 

B) Mukavemet Analizi 

-  Ön roll cage yer değiştirme analizidir. (H:610 - H/200 =610/200= 3,05) 

 

Şekil 79 

 

 

Şekil 80 

 



 

 

- Arka roll cage yer değiştirme analizidir. ( H:927,49  - H/200 =927,49/200= 4,64) 

 

Şekil 81 

 

 

Şekil 82 

 

 



 

C) Dış Kabuk Üretimi 

Aracımızın çizimi yapılıp Cad programı aşamasında kabuğun üretilmesi için yapılan 

kalıp firma adına gönderilir bu tasarıma göre aracımızın negatif kalıbı firmadan gelir ve 

bu aşamada aracın köpük kalıbına Fiberglass malzeme ve yapıştırıcı uygulanarak 

üretilmiştir. Yapıştırıcı kuruduktan sonra aracın Fiberglass kabuğu negatif köpük 

kalıptan ayrılmıştır.  

Bu aşamadan sonra kapı ve cam yerleri uygun ölçülerde kesilmiştir. Bu esnada kapılar 

oluşturulmuştur. Üretim esnasında kapı yerleri için gerekli yerlere değişik ölçülerde 

demir profil ve boru ile destek amaçlı güçlendirmeler yapılmıştır bu güçlendirme 

yerlerinden kapı montajı gibi yerlerde işimizi kolaylaştırmıştır. 

Bir sonraki aşamada yüzeydeki hatalardan, boşluklardan ve çukurlardan kurtulmak için 

araç yüzeyine oto kaportalarında kullanıldığı macundan sürülmüştür ve de yüzey 

hatalarını minimalize etmek için zımparalanmıştır. Ardından araç boyası için Isparta 

oto sanayi sitesinde bir kaportacıda fırın boya olacak şekilde boyanmıştır. 

Boyadan sonra kapı sistemleri ve camlar gerekli ve uygun şekilde montaj edilmiştir. 

 

 

Şekil 83 Aracın Kalıp Alma İşlemi Sonrası Yüzey Düzgünleştirme İşlemleri  



 

 

Şekil 84 Aracı Astar Boyası Atılmış Hali  

 

Şekil 85 Aracı Astar Boyası Atılmış Hali  

 



 

D) Enerji Tüketim Hesabı 

Araç Bilgileri 

Taşıt Ağırlığı  450 kg 

Yuvarlanma Adezyon Katsayısı  0,015 fr 

Hava Yoğunluğu  1,225 kg/m3 

Araç Yüzey Alanı  1,1 m2 

(Cx) = 0,26 

Yer Çekimi İvmesi [g]  9,81 

Toplam Transmisyon Oranı 4,05 (io) 

Aktarma Oranı Verimi  %92 (m+r) 

Teker Yarı Çapı  0,286 m (rw) 

 

 →  50 km/h hızla giden bir araç saniyede 13,88 m/s hızla ilerlemektedir. 

 

Aracımız 50 km/h hıza %’6lık eğim için 20 saniyede ulaştığını varsayarsak; 

  

Aracımızda kullandığımız motor tipi, inlet tip bir motor olduğu için motor çıkışına 

değişken oranlı bir vites kutusu taktık. Aracımız ağırlık olarak diğer araçlara göre daha 

ağır olduğu için motorumuzun çıkışın 5 ileri bir şanzıman taktık.  

Hesaplarda değişik oranlarda dişli oranlarına göre hesap yapılmıştır. 

• 4000 metrelik düz bir yolu 50 km/h hızla tamamlamak için gerekli enerji tüketimi 

Aracımız düz yolda 50km/h hıza ulaşması için 10 saniye süre geçtiğini varsayarsak 50 

km hız ile giden bir araç;   ile gider. 

 

→ Yuvarlanma Direnci Kuvveti 

  

 

→ Aerodinamik Direnç Kuvveti  

  



 

(   ,    ,    ) 

→  

→ Yokuş Direnci 

  

  ,    ,   

  

→ İvmelenme Direnci 

  𝑭𝒂= 𝒎 𝒈∗𝒂 ( 𝑵)⁄  

→  

→ Tahrik Kuvveti 

  

 

 

Motor Moment Hesabı 

 

 

Motor Gücü 

 

 

Buradan bu verilere göre aracımızın 10 saniyede ulaştığını varsayarsak; 

10,92 kw = 10920 Watt/h yapar. 

 



 

Aracımız 50 km/h hızla 4000 metreyi 288 saniyede tamamlar bunun 10 saniyesi 

hızlanma için giderse 278 saniye kalır. Aracımız 10 saniyenin sonunda 50 km/h hıza 

ulaştığı için artık ivmemiz hız sabit olduğu için 0’dır. 

 

 

 

 

Motor Moment Hesabı 

  

Motor Gücü 

 

 

0,419 x 278 saniye = 116,61 watt 

30,33 watt + 116,61 watt = 146,94 watt olarak bulunur. Ancak gerekli enerji bu değildir 

çünkü motor verimini de eklersek gerekli olan enerji artacaktır. 

Motor verimini ortalama %88 olarak alırsak  olarak bulunur. 

• %6 eğimde 50km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücünü hesaplayınız. 

→ Yuvarlanma Direnci Kuvveti 

  

 

→ Aerodinamik Direnç Kuvveti  

  

  ,    ,    

→  

→ Yokuş Direnci 



 

  

  ,    ,   

  

→ İvmelenme Direnci 

   𝐹𝑎= 𝑚 𝑔∗𝑎 ( 𝑁)⁄  

,    

→  

→ Tahrik Kuvveti 

  

 

 

 

Motor Moment Hesabı 

 

Motor Gücü 

 

Aracımızın %6 eğimde 50 km/h hıza 20 saniyede ulaşması için gerekli olan motor gücü 

13,17 kW olarak hesaplanmıştır. 

• 1.5kW gücünde motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaşılabilir hesaplayınız. 

→ Yuvarlanma Direnci Kuvveti 

  

 

→ Aerodinamik Direnç Kuvveti  

  



 

  ,    ,    

→  

→ Yokuş Direnci 

  

  ,    ,   

  

→ İvmelenme Direnci 

   𝐹𝑎= 𝑚 𝑔∗𝑎 ( 𝑁)⁄  

 

→  

→ Tahrik Kuvveti 

  

 

 

 

Motor Moment Hesabı 

 

 

Motor Gücü 

     →  Rpm = 1039,5 devir/dakika 

 

 



 

E) Maliyet Hesabı 

 

Bu   tabloya ek olarak harcama ve ödemelerimiz devam etmektedir.



 

16. Yakıt Pili 

16.1. Yakıt Pilinin Teknik Bilgileri 

ÇIKTILAR GEREKSİNİM TANIM MİKTAR 

GÜÇ 

Anma Gücü 
Standart Koşullarda 

Kapasite 
1200 W 

Voltaj 
İşlem Voltaj Mesafesi 22 V – 50 V 

Nominal Güçte Gerilim 26 V 

Başlama Zamanı 

 Soğuk başlatma 

koşullarında anma 

gücünü elde etmek için 

minimum süre 

2 dakika 

Emisyonlar 

Ses (Gürültü)  
1 metre de maksimum 

gürültü emisyonu 
72 dBA 

Su 

Nominal güçte üretilen 

maksimum sıvı su 

miktarı 

870 mL/hr 

Fiziksel 
Boyutlar L x W x H 56 x 25 x33 cm 

Kitle Toplam sistem kütlesi 13 kg 

Ömür  

Çalışma ömrü 

EOL’den önce 

minimum çalışma saati 

sayısı 

1500 saat 

Döngüsel ömrü 

EOL’den önce 

minimum başlatma ve 

kapatma döngüsü 

sayısı 

500 

Raf ömrü 

EOL’den önce 

minimum depolama 

(işlem dışı) 

2 yıl 

 

 

GİRDİLER GEREKSİNİM TANIM  MİKTAR 

Yakıt 

Saflık 

Kabul edilebilir en 

düşük hidrojen 

konsantrasyonu 

%99.99  H2 (vol) 

Basınç 
İzin verilen giriş 

besleme basıncı aralığı 
70 – 1720 kPa(g) 



 

Kabul edilir 

safsızlıklar 

Maksimum toplam inert 

sıvılar (helyum, argon, 

nitrojen ve su buharı) 

%0.01(vol) 

Maksimum CO ve CO2  

kombine 
2 ppm (vol) 

Maksimum  toplam 

hidrokarbon 
1 ppm(vol) 

Maksimum oksijen 500 ppm(vol) 

Tüketim 

Nominal güçte 

maksimum yakıt 

tüketim 

< 18.5 SLPM 

Güç 

Koşullandırma 
Mevcut dalgalanma 

Ortalama DC net çıkış 

akımına göre 120 

Hz’de maksimum kabul 

edilebilir akım 

dalgalanması 

% 24.7 RMS 

% 35 peak-peak 

DC Güç 

Kaynağı  

Voltaj 
İzin verilen giriş voltajı 

aralığı  
18 V- 30V 

Güç 
Başlatma sırasında 

maksimum güç çekimi 
60 W 

Çalışma 

Ortamı 

Yer 
Kullanım için kabul 

edilebilir yerler 
İç ve dış mekan 

Sıcaklık aralığı 

Kabul edilebilir ortam, 

soğutma havası ve 

oksidan hava 

sıcaklıkları aralığı 

3°C – 40°C 

Bağıl nem 
Kabul edilebilir ortam 

bağıl nem aralığı  

%0 - %95 

(Yoğunlaşmayan) 

EMI toleransı 

Toleranslıdır ve 

belirtilen EMI 

ortamında güvenle 

çalışır 

UL 991 

 

 

PARAMETRE Uyarı Seviyesi 
Başarısızlık 

Seviyesi 

Yeniden 

Başlatılabilir 

Yakıt Hücresi Küme 

Sıcaklığı 
> 71° C > 73° C Evet 

Yakıt Hücresinin 

Küme Gerilimi 
< 23 Volt < 18 Volt Evet 



 

Yakıt Hücresi Yığın 

Akımı 

Yazılım 

Güncellemesi 

> 60 A > 70 A Evet 

> 65 A > 75 A Evet 

Hücre Voltaj 

Denetimi 
Mevcut değil 0.85 V/ hücre çifti Evet 

Hidrojen Basıncı < 1.0 barg < 0.5 barg Evet 

Hidrojen 

Konsantrasyon 
%80 

%100 (10000 

ppm) 
Hayır 

Ortam Sıcaklığı Mevcut değil < 3°C (Başlatma) Evet 

Batarya Gerilimi Mevcut değil < 18 V (Başlatma) Evet 

Hücre Temizleme 

Gerilimi 

Aygıt Yazılımı 

Revizyonu 

< 1.0 Volt < 0.8 Volt Evet 

< 0.8 Volt < 0.7 Volt Evet 

Başlatma Sırasında 

Sistem Zaman Aşımı 
Mevcut değil Dijital Evet 

Kendini Test Etme 

Hatası 
Mevcut değil Dijital Hayır 

Yazılım Hatası Mevcut değil Dijital Hayır 

 

 

16.2. Polarizasyon Eğrisi 

Yakıt pili sisteminin ömrünün başlangıcı polarizasyon özelliklerini gösterir. Sistemler 

arasındaki performans değişkenliği (artı/eksi 2 sigma), minimum ve maksimum 

beklenen performansla da gösterilir. Net çıkış gücü, sistem boştayken sıfırdan nominal 

güçte 1200 watt’a kadar değişir. Net çıkış akımı, santralin çalışma aralığı boyunca 

sıfırdan 46 ampere kadar değişir. Çıkış voltajı, yakıt hücresi yığınının polarizasyon 

özelliklerine göre çalışma yüküne göre değişir. Yakıt pili sisteminin normal rölanti 

voltajları yaklaşık 43 VDC’dir. Nominal güçte, yakıt pili sistem çıkış voltajı, kullanım 

ömrünün başlangıcında 26 VDC ile 29 VDC arasında değişir. 
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Ayrıca sistem parazit yükünü net akım ve net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak 

gösterir. Sistemin çalışmasını desteklemek için yakıt hücresi yığını, hava pompasına, 

soğutma fanına ve ayrıca yerleşik sensörlere, aktüatörlere ve kontrolörlere güç sağlar. 

Sistem boştayken yardımcı güç gereksinimi yaklaşık 35 watt'tır. Yardımcı yükler, artan 

akımla artar, öncelikle daha yüksek hava pompası ve soğutma fanı görevini 

desteklemek için. Nominal sistem gücünde yaklaşık 250 watt yardımcı yük gereklidir. 

16.3 Yapılan Testlerin Sonuçları 

16.3.1. Hidrojen Tüketim Oranları 

Net çıkış akımı ve ortalama net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak ömrünün 

başlangıcını yakıt pili sisteminin hidrojen tüketimini gösterir. Nominal güçte yakıt pili 

güç modülünün maksimum hidrojen tüketim oranı 18,5 slpm'den azdır. Şekil de 

gösterildiği gibi, hidrojen tüketim oranı, brüt yakıt hücresi mevcut talebiyle orantılıdır ve 

iletilen net çıkış akımıyla hemen hemen orantılıdır. 
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16.4. Net Sistem Verimliliği Eğrisi 

Net çıkış akımı ve net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak yakıt pili güç modülünün 

ömür başlangıcı net sistem verimliliğini gösterir. Şekil de sunulan sistem verimliliği, net 

çıkış gücünün yakıt hücresi reaksiyonunda tüketilen hidrojenin daha düşük ısıtma 

değerine oranı ile tanımlanır. 

Tam güçte yakıt pili sistem verimliliği yaklaşık %38’dir. Maksimum sistem verimliliği 

yaklaşık %50’dir ve kısmi yükte, yaklaşık 300W(net) oluşur. Yardımcı yükler hidrojen 

tüketimi gereksinimini domine etmeye başladığından, sistem verimliliği 300 W’tan daha 

az kısmi yükler için hızla düşer. 
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16.5.Isı Üretim Oranları 

Net çıkış akımı ve ortalama net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak toplam yakıt pili 

sistem ısı üretimini ömrünün başlangıcını gösterir. Yakıt pili güç modülünün atık ısı 

üretimi, ünitenin voltajı ve verimliliği azaldıkça ve parazitik yükler arttıkça artan yük ile 

artar. Nominal güçte, yakıt hücresi sistemi tarafından yaklaşık 1650 watt atık ısı üretilir. 

Bu ısının çoğu, termal entegrasyon amacıyla soğutma havası akımında mevcuttur. 
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16.6. Su Üretimi  

Net çıkış akımı ve ortalama net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak ömrünün 

başlangıcını yakıt pili sistemi su üretimini gösterir. Yakıt pilleri tarafından nominal güçte 

buhar veya sıvı olarak yaklaşık 870 ml/saat su üretilir. Şekil de gösterildiği gibi, su 

üretimi net çıkış akımıyla neredeyse orantılıdır. 
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16.7. Gürültü Emisyonları 

Net çıkış gücünün bir fonksiyonu olarak ömrünün başlangıcını yakıt pili sistem gürültü 

emisyonlarını gösterir. Deniz seviyesinde çalıştırma için iki eğri gösterilmiştir. Biri oda 

sıcaklığında, diğeri ise 30°C ortam sıcaklığında çalışmak içindir. Daha yüksek ortam 

sıcaklığı, daha yüksek fan hızı ve daha fazla genel gürültü emisyonu ile sonuçlanır. 

Yakıt pili sistemi, 30°C’de ve deniz seviyesinde çalışan, nominal çıkış gücünde 1 

metrede yaklaşık 65 dBA üretir. Daha yüksek rakımlarda veya daha yüksek ortam 

sıcaklıklarında daha yüksek gürültü emisyonları mümkündür. Yakıt pili güç modülünün 

maksimum gürültü emisyonu 1 metrede 72 dBA’dır. 
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16.8. Geçici Tepki Özellikleri  

Yakıt pili güç modülünün geçici tepki özellikleri Şekil de gösterilmektedir. Grafik, 

sistemin yükteki adım değişikliklerine tepkisini göstermektedir. Yakıt hücresi yığını, bir 

yük adımı değişikliğini desteklemek için anında akım sağlar. Gerekli hidrojen akış hızı, 

yeterli yakıt dağıtım basıncının korunması şartıyla regülatör grubu tarafından otomatik 

olarak sağlanır. Ancak hava pompası akış yanıtı, yük değişiklikleri sırasında sistem 

performansını korumak için hayati önem taşır. 

Şekil 92 de yükte bir adım değişikliğine eşlik eden çıkış voltajındaki, yığın akımındaki 

ve hava akışındaki değişiklikleri gösterir. Boştayken, oksitleyici hava akış hızı, yaklaşık 

16 slpm’den istenen akışı yakından takip eder. Tam güce (54 Agross) bir yükleme 

adımından sonra, hava pompası yaklaşık 85 slpm'lik bir hava akış hızı sağlamak için 

hızla hızlanır. Çıkış voltajı 26 V'ta stabilize olmadan önce, bu geçici durum sırasında 

yığın voltajında kısa bir (~ 0,5 saniye) düşük (~ 2,5 volt) var. 

Tam güçten rölantiye bir yük adımından sonra benzer bir geçici süre meydana gelir. 

Hava pompasındaki atalet nedeniyle hava akışı kademeli olarak azalır. Çıkış voltajı 

kademeli olarak iyileşir ve 0,5 saniyelik bir aralıkta 43 volta dengelenir. 
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16.9. Güç Azaltma Eğrileri 

Yakıt pili güç modülü minimum 26 V nominal çıkış voltajında 1200 W(net) olarak 

derecelendirilmiştir. Çıkış gücü oranı, 3°C ile 3°C arasında değişen ortam 

sıcaklıklarında deniz seviyesinde tanımlanan standart temel çalışma koşulları içindir. 

30°C. Yakıt pili sistemi daha yüksek irtifalarda ve daha yüksek ortam sıcaklığı 

koşullarında çalışabilir, ancak uygun bir güç azaltma faktörü uygulanmalıdır. Yüksek 

rakımlarda çalışmak, havadaki oksijenin kısmi basıncını azaltarak yakıt hücresi 

performansını (çıkış voltajı) düşürür. Yüksek ortam sıcaklığı koşullarında çalışma, 

yığın soğutma için parazit yükünü artırarak sistem performansını da düşürür. 

 

Yakıt pili güç modülü için değer düşürme eğrileri Şekil de gösterilmektedir. Yakıt pili 

sisteminin çıkış gücü kapasitesi, minimum nominal çıkış voltajı 26 V kalacak şekilde 

düşürülür. Gösterildiği gibi, nominal çıkış gücü 1200 W'tır. (Net) 3°C ila 30°C arasındaki 

deniz seviyesi koşulları için. Sistem güç çıkış kapasitesi, deniz seviyesinden her 100 

metrede 15 watt düşürülür. 2000 metre yükseklikte, yakıt pili güç modülü 26 V'ta 900 

W(net) sağlayabilir. Çıkış gücü kapasitesi de 30°C'nin üzerinde, maksimum 40°C'ye 

kadar her santigrat derece için 10 watt düşer. Deniz seviyesinde ve 40°C'de Nexa™ 

modülü 26 V'ta 1100 W(net) sağlayabilir. 

 



 

 

Şekil 93 

 

16.5. Yakıt Pili Teknik Ölçüleri 
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16.11. Bağlantı Şeması  
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17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi 

Yakıt pili sistem çalışması bir elektronik kontrol sistemi tarafından otomatikleştirilir. 

Kontrol panosu, yerleşik sensörlerden çeşitli giriş sinyalleri alır. Kontrol panosuna giriş 

sinyalleri şunları içerir: yakıt hücresi yığın sıcaklığı, hidrojen basıncı, hidrojen sızıntısı 

konsantrasyonları, yakıt hücresi yığın akımı, hava kütle akışı, yakıt hücresi yığın voltajı 

ve tahliye hücresi voltajı. 

Hücre Voltaj Denetleyicisi sisteminin durumu da kontrol panosuna bir girdidir ve yığının 

çalışma durumu için "Geçti" veya "Kaldı" sonucu sunar. Son olarak, ortamdaki oksijen 

konsantrasyonu, kullanıcı için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için yerleşik bir 

sensör tarafından ölçülür ve kontrolöre gönderilir. 

Sistemin çalışmasını düzenlemek için kontrol panosundan analog ve dijital çıkış kontrol 

sinyalleri verilir. Yakıt pili modülünün hidrojen solenoid valfini ve tahliye valfini açmak 

ve kapatmak için kontrol komutları verilir. Hava kompresörünün hızı, mevcut talebe 

göre değişir. Yakıt hücresi yığın sıcaklığını düzenlemek için soğutma fanının hızı da 

kontrol edilir. Yakıt hücresi yığınını harici yüklere bağlamak veya devreden çıkarmak 

için yakıt pili kontrol sistemi tarafından harici bir yük rölesi açılır veya kapatılır. Kontrol 

sistemi ayrıca yakıt pili modülü çalışmadığında hidrojen depolama tanklarını izole 

etmek için harici solenoid valflerin açılıp kapanması için bir sinyal verir. 

Son ürünle iletişim, yakıt pili kontrol panosu aracılığıyla yapılır. Yakıt pili modülünü 

başlatmak veya durdurmak için yakıt hücresi kontrol panosuna bir açma/kapama 

sinyali verilir. Kontrolör, RS-485 seri bağlantısını kullanarak harici ekipmanla iletişim 

kurar. Kontrol panosundan iletilen veriler, durum ve performans bilgilerini içerir. Kontrol 

panosu ayrıca kendi kendini test etme ve tanılama amaçları için operasyonel komutları 

da kabul edecektir. 

Olağandışı veya güvenli olmayan çalışma koşulları, ciddiyetine bağlı olarak bir uyarı 

veya alarm ve otomatik kapanma ile sonuçlanır. Bir uyarı sırasında yakıt pili güç 

modülü çalışmaya devam eder ve kontrolör durumu düzeltmeye çalışır. Bir alarm 

sırasında, kontrolör kontrollü bir kapatma dizisini başlatır. Harici açma/kapama 

sinyalinin kaldırılması çoğu alarmı sıfırlayacaktır. Sıfırlandıktan sonra yakıt pili güç 

modülü yeniden başlatılabilir. Güvenlik nedenleriyle, belirli alarmlar yalnızca yakıt 

pilinin müşteri hizmetleri tarafından sıfırlanabilir. Bu yeniden başlatılamayan arızalar 

arasında hidrojen sızıntıları, kendi kendine test arızaları ve yazılım arızaları bulunur. 

Enerji verildiğinde, kontrolör sürekli olarak yaklaşık olarak her 200 ms'de bir veri iletir. 

Aktarılan veriler, Tablo 1'de gösterildiği gibi sistem durum kodlarını, uyarı kodlarını ve 

alarm kodlarını içerir. Ayrıca, izleme ve görüntüleme amacıyla yakıt hücresi sistemi 

çalışma parametreleri iletilir. Veriler, Tablo 2'de gösterildiği gibi, seçilen dönüştürücüler 

için mühendislik birimlerinde görüntülenir. 

 

 



 

İletilen Durum, Uyarı ve Alarm Kodları 

Durum Kodları Uyarı Kodları Alarm (Arıza) Kodları 

Yanında olmak 

Başlangıç 

Koşu 

Uyarı 

Normal kapatma 

Arıza kapatma 

Yeniden başlatılamaz 

Uyarı yok 

Yüksek yakıt hücresi yığın sıcaklığı uyarısı 

Düşük yakıt hücresi yığın gerilimi uyarısı 

Yüksek yakıt hücresi yığın gerilimi uyarısı 

Düşük yakıt basıncı uyarısı 

Yakıt sızıntısı uyarısı 

Düşük oksijen konsantrasyonu uyarısı 

Düşük boşaltma hücresi voltaj uyarısı 

 

 

 

 

*Birden fazla uyarı belirtilmiştir aynı anda 

Normal operasyon 

Yüksek Yakıt Hücresi Yığın Sıcaklığı 

Düşük Yakıt Hücresi Yığın Gerilimi 

Yüksek Yakıt Hücresi Yığın Akımı 

Düşük Hücre Voltajı 

Düşük Yakıt Basıncı 

Yakıt Sızıntısı Tespit Edildi 

Düşük Oksijen Konsantrasyonu 

Düşük Ortam Sıcaklığı 

Düşük Boşaltma Hücresi Voltajı 

Düşük Pil Voltajı 

Başlangıç Süresi Sona Erdi 

Kendi Kendine Test Hatası 

Yazılım Arızası 

 

 

İletilen Dönüştürücü Sinyalleri 

Sinyal Mühendisliği Birimi 

Yakıt Hücresi Yığın Sıcaklığı 

Yakıt Hücresi Yığın Gerilimi 

Yakıt Hücresi Yığın Akımı 

Hidrojen Basıncı 

Hidrojen konsantrasyonu 

Kümülatif Hidrojen Tüketimi 

Oksijen Konsantrasyonu 

Ortam sıcaklığı 

Boşaltma Hücresi Voltaj 

ºC 

Volt 

Amper 

Barg 

ppm 

Slpm 

% 

ºC 

mV 

 

 

17.1. Yakıt Pili Kontrol Sisteminin Şematik Gösterimi 

Şekil 27, yakıt pili güç modülü için elektrik ara yüzünü ve gerekli elektrik bağlantılarını 

gösterir. Başlatma ve kapatma sırasında yardımcı güç sağlamak için DC modülüne 

harici pil gücü sağlanmalıdır. Pil, çalışma dışı dönemlerde pilin boşalmasını önlemek 

için Şekil 27'de gösterildiği gibi bir anahtar aracılığıyla yakıt pili kontrol panosuna 

bağlanır. Yakıt hücresi terminalleri, sistem çalışana kadar yakıt hücresi yığınından güç 

çekilmemesini sağlamak için bir yük rölesi aracılığıyla yüke bağlanmalıdır. 



 

Yakıt pili kontrol panosu, yığın güç sağlamaya hazır olduğunda yük rölesini çalıştırır. 

Üniteyi açmak için Şekil 27'de gösterildiği gibi harici bir 5 V başlatma sinyali 

uygulanmalıdır. Performansı ve tanılamayı okumak için bir seri iletişim arabirimi de 

sağlanmalıdır. 

Yakıt pili kontrol panosundan gönderilen veriler. Son olarak, OEM depolama tankındaki 

bir yakıt izolasyon vanasına enerji vermek için harici bir hidrojen tankı vana kontrol 

hattı sağlanır. Yakıt pili kontrol panosuna iletişim ve pil ara yüzü bağlantıları Şekil 22'de 

gösterilmektedir. 
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18. Araç Elektrik Şeması 
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Araç Elektrik Donanımı Üstten Görünüş;  
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Bu şemada sadece bütün elektrik donanımındaki bileşenlerin konumları 

gösterilmektedir. 



 

19. Orijinal Tasarım 

 


