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Araç Özellikleri Tablosu 
 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3096 

Genişlik mm 1456 

Yükseklik Mm 1376 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Karbonfiber 

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

Motor Tip BLDC Hub 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi Tasarımımz 

Motor gücü kW 1.4*2 

Motor verimliliği % %89.7 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 18*2 

Batarya type Lİ ion 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 13*3.6 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 28*3.4 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 54.6 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 13*28*3.4*3.6 



Yerli Parçalar 
 

1. Motor Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

6. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

7. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

8. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

9. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

10. Kapı mekanizması Opsiyonel ☐ 



3.Motor 

TASARIM DETAYLARI 
 

Motor tasarımımıza ilk olarak gerekli verilerin elde edilmesiyle başladık. Aracımızın 

ağırlığını Maksimum 250kg olacak şekilde kabul ettik. Aracımızın nominal hızı 

60km/s’ i geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Teker Çapını yaklaşık olarak 60cm kabul 

edersek motorumuzun dakika başı tur hızını; 

 
16.66∗60 = 530 olarak buluruz. İvmelenme değerimizin 0,3 𝑚/ olmasını istediğimizde 

 

0.3∗π 𝑆2 

FA(Hava Sürtünme kuvveti) = 0.5 ∗ 𝑐 ∗ 𝑆 ∗ 𝑝 ∗ 𝑉2 = 56.6 Newton 

C = Aerodinamik katsayı = 0.25 

S = Dik kesit alanı = 1.30 

V = Hız = 16.60m/s 

P = Hava yoğunluğu = 1.255 

FR(Yuvarlanma direnci) = 𝑓 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝛽 = 36.22 Newton 

m = Ağırlık = 250kg 

cos(β) = Max eğim 10° 

Fα = İvmelenme kuvveti = 𝑚 ∗ 𝛼 = 75 Newton 

m = Ağırlık 250kg 

α = İvme = 0.3 𝑚/𝑠2 

 
 

Toplam kuvvetimiz 56,6+36,22+75 = 167,82Newton 

olmuştur. 

Toplam Gücümüz = 167,82 ∗ 16.66 = 2,8𝑘𝑊 

bulunmuştur. 

Motor torku bu hız ve güçte 50,4Nm olacaktır. 

 
Program olarak Ansys Maxwell kullanılmıştır. Motor 

tasarımına ise sargı faktörü dediğimiz 1 değerine 

yakınlaştıkça Motorun performansı artmaktadır. 

30kutup (Mıknatıs) ve 27 oluk (sargı) değeri için 

0,94521 değerini elde ederiz. Bir Önceki 

tasarımımızda ise 20kutup 30oluk sayısına göre 

0,86603 sargı faktörü değeri elde edilmişti. Yeni 

tasarımımız öncekinden bu yönüyle daha iyidir. 



 

 
Motor tasarımımızda gerekli güç ve devir 

değerleri hesaplandıktan sonra 

motorumuzun tipi belirlenir. Biz dışı dönen 

DC motor tasarımını seçtik. Nedeni ise 

dişli sistemi kullanmadan değişken hız ve 

güç değerlerini tekerlere iletebilmesidir. 

Motorumuzun dönmesi gereken hız 

değeri 530RPM’dir. Yazılımsal olarak hız 

değerimizi bu değere limitleyeceğiz. 

Motorumuz dışı dönen tipte olacaktır. 
 
 
 
 

 

Mıknatıslarımız ise yerleştirmede kuvvetten 

dolayı sıkıntı çıkarmaması için %100 

dolulukta üretilmiştir. Motorda güç hava 

aralığında üretilmektedir. Bu sebeple bu 

hava aralığı olabildiğince küçük olmalıdır. 

Ancak bu akı yoğunluğunu arttırıp verimi olumsuz etkileyebilmektedir. Aynı sebeple 

hava aralığı arttıkça motorun maksimum dönüş hızı artmaktadır. Rulman boşluğu ve 

mekanik esnemeler düşünüldüğünde 2mm hava aralığı bırakmayı tercih ettik. 

 

Motorumuzda kalınlık ve çap parametreler üzerinde direkt etkili olduğundan dolayı, 

yeterli çapta bulduğumuz motorumuzu olması gereken inceliğe getirerek tasarımıza 

devam ettik. Ardından sarım sayısı iletken sayısı gibi parametrelerle en yüksek 

verime ulaşmaya çalıştık. Statorumuz ise Cad modelinde görüleceği üzere 0.5mm 

kalınlıkta bir yüzü Silisyum ile kaplı çelik sacların preslenmesi ile oluşmuştur. Bu olay 

sayesinde Eddy kayıpları minimum hale getirilmiştir. 



𝑑𝑡 

 
 
 

 

Motorumuz 27 oluk 30 kutup olduğundan 
dolayı Sargılarımız şekilde görüldüğü gibi, 
Sargısı yapılacaktır. 

 
 
 
 
 

 
Verimlilik – Hız Grafiğimiz şekildeki 

gibidir. 530RPM nominal hız değerinde 

verimlilik 88 ve üstüdür. 630RPM 

üstünde Bemf değeri Besleme 

gerilimini geçtiğinden dolayı 

motorumuz generator olarak 

çalışmaya başlamaktadır. Bu durum 

ancak yokuş aşağı giden motorun maksimum hız değerini geçmesinden kaynaklanır. 

Bu yüzden aşırı hızlara karşı yazılımsal motor freni yerleştirmeyi uygun gördük 

 
 
 
 

Aynı şekilde Tork-Hız grafiği yandaki 

gibidir. 

𝑒 = − 
𝑑𝜑/ olduğundan dolayı Hız 

arttıkça gerilim yükselmektedir. Ve 

yüksek Bemf olduğundan dolayı Geçen 

akım azalarak Tork düşüşü gerçekleşir. 

Bir başka deyişle, 

P=M*w olduğundan sabit güçte 

w(Açısal hız) arttıkça M(Tork) 

azalmaktadır. 



 
 

Şekilde görüldüğü üzere 530Rpm nominal hız değerinde 28.51Nm Tork sağlamaktır. 

Üretimden kaynaklı kusurlardan dolayı hesapladığımız Torktan yüksek değer seçerek 

En kötü ihtimal gerçekleşse bile ihtiyacımızı karşılayacaktır. 

 
 

 

Tam Güçte Pilden 33 Amper çekecektir. Motorumuzu sabit hızda, Max Güç değerini 

geçmeyecek şekilde sınırlandırarak süreceğimizden dolayı bu değerlerimiz olan hız, 

güç ve kayıplar bizim limitimiz olacaktır. 

 

 
. 



B Manyetik tasarım 

 

Manyetik tasarıma Elektriksel tasarım bittikten sonra başlanır. Motorumuzun 

Elektriksel özellik tablosunu Maxwell Design’e aktarırız. 

Ardından Programın Motorumuzun Tüm parametrelerini çözmesini bekleriz. 

Çözümleme çeşidini Magnetostatic konumuna getiririz. 

 
 
 

 
Program motorumuzu en 

küçük eş parçaya bölerek 

ekrana getirir. Motorun tamamı 

mevcuttur ama program 

gereksiz görüntüyü atmıştır. 

 
 
 

 

 

Motorumuzun Tamamını Ctrl+A ile seçtikten sonra sağ tık ile Alanlardan Manyetik akı 

yoğunluğu seçilir. Ardından Simülasyon kısmından analize tıklayarak Manyetik 

analize başlanır.Kullandığımız Statorumuzun B-H eğrisi şekildeki gibidir. Göründüğü 

üzere 1.7Tesladan sonra H arttığı halde B akı yoğunluğu az artmaktadır. Bu sebeple 

tasarımımızın limitini 1.5 – 1.7 Tesla arası verirsek Maksimum hafiflik sağlamış 

oluruz. 

H=NI (Amper*Sarım) olduğu düşünülürse Manyetik akının geçeceği yol incelirse 

motorumuz hafifler ancak doyuma giderek ısı üretmeye başlar. Akı yoğunluğunu 

düşük tutarsak motorumuz ağırlaşır, hacmi artar ve verimi düşer. 



Manyetik akımız görüldüğü üzere histeresiz eğrisinden incelediğimizde akının 1.5 1.7 

yi geçmemesi gerekmektedir. Kutup ayaklarında görünen kırmızı şeklinde 2Teslalık 

akı Mıknatıs ve sargıların oluşturmuş olduğu akıdan kaynaklıdır. Bu durumu ihmal 

edip sadece oluk bacaklarına baktığımızda ortalama olarak akının 1.5-1.6Tesla 

olduğu görülmektedir. 
 
 

 

Aynı şekilde Bu tabloda da Statorun dişinde oluşan manyetik akı yoğunluğunun 1.688 

Tesla olduğu görülmektedir. Rotor ile mıknatıs arası akı yoğunluğu da 1Tesla civarı 

olduğu görülmektedir. Buda Bizim Rotoru daha inceltebileceğimiz anlamına gelir. 

Ancak Mekanik problemlerden dolayı stator kalınlığını 8mm altına indirmekten 

kaçınıyoruz. 

 

Yandaki Motordaki Oluğumuzun şeklidir. Manyetik akımız 𝐵 = 𝜇𝐻 olduğu 

bilindiğinden ve 

𝐻 = 𝑁 ∗ 𝐼/𝑙 olduğundan 

dolayı B azaltmak için Ya 

Az tur veya az akım veya 

l yani sarım uzunluğu 

arttırmak gerekir. Sarım 

uzunlupu artınca yoldaki 

relüktanstan laynaklı 

olarak Akı zayıflayacak 

ve Birim hacimden geçen 

Kuvvet çizgileri 

azalacaktır. 

 
Uzun yol yüksek demir 

kaybına neden 

olduğundan dolayı da uzunluğunu mümkün olduğunda kısa tutmak zorunda kalırız. 



H (A/m) yandaki gibidir. Kuvvetin mıknatıs-diş aralığında maksimum olduğu 

görülmektedir. 

 
 
 
 
 

C MOTOR MEKANİK TASARIM 
 

Motorumuzun analiz aşamaları fotoğraflarda belirtilmiştir. Elektrikli araç durağan 

halde iken 4 tekere gelen statik yük 500 N dur. Emniyet katsayısını 6 alarak tek 

tekere gelen yükü 3000N olarak sınır şartı belirlenmiştir. Tasarım çalışmalarımızda 

elektrik motoru tekerleğin iç kısmında yer aldığı için doğrudan bu kuvvet sınır şart 

kabul edilerek motorun statik analizinde kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak yapılan analiz sonuçlarında motora uygulanan statik 3000N yük 

maksimum olarak 0.002 mm’lik yer değişimine sebep olmuştur ve bu yer 

değiştirmenin motor üzerindeki etkisi kontrol sınırlar içerisindedir. Toplam gerilmeye 

bakıldığında ise 14.135 MPa bir gerilme gözükmektedir. Malzeme olarak St-37 

yapısal çelik kullanılmıştır ve bu gerilemede kontrol sınırlar içindedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

D Soğutma metolojosisi 
 

Motorumuzun statoru açıkta olduğu için araç gittikçe hava sirkülasyonundan hava 

içeri doğru girip sıcak hava ile ısı transferi yapmış olacaktır. Motorumuz araç yer 

değiştirmesiyle soğuyacaktır. 



 
 
 

 

Motorumuzda maksimum ısınma sınırı stator için 120 derece ye kadar izin 

verilmektedir.Rotor ise mıknatısın ömründen dolayı statorun altındadır. Mıknatıs 

olarak N35SH kullanılmıştır. Kendisi diğer türlerine göre daha yüksek sıcaklıklara 

dayanabilmektedir. Bu sınırımız ise 100 derecedir. Yaptığımız termal analizlerde 

statora uyguladığımız motorumuzun maksimum kaybı olan 200 Watt güç 

uyguladığımızda maksimum sıcaklık olarak 88,563 derece hesaplanmıştır. Bu 

sıcaklık değeri ise BLDC motorumuzu karşılaşabilecek maksimum ısılara 

dayanıklıdır. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

Solidworkste tasarladığımız motoru üretimine Rotorumuzun kapağı ile başlamış 

olduk. Kapağımız Alüminyumdan imal edilmiştir. İlk olarak tornadan geçen 

kapağımızın ana şekli belirlenmiştir. 



 
 
 

 

Ardından Freze işlemi ile kapağımızın uygun yerlerine diş açılmıştır. 



 
 

 

Rotorumuzun dış kısmı 

1007Çeliğinden üretilmiştir. İlk 

olarak Tornadan geçen parçamız 

sonrasında Freze ile delikleri ve 

dişleri açılmıştır. Ölçülerin uygun 

olması şarttır. Yoksa daha 

sonrasında yerleştirilecek 

mıknatıslarımızın uyum problemi 

yaşaması kesindir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygun çapta ürettiğimiz 

mıknatıslarımızı N-S-N-S şeklinde 

Rotorumuza epoksi yapıştırıcısı ile 

sabitleriz. %100 dolulukta 

tasarladığımız için 

mıknatıslarımızın arasına aralayıcı 

parça konulmamıştır. Arka kısmına 

fatura yerleştirdiğimizden 

mıknatısların konumları milimetrik 

yerleştirilmiştir. 



 
 
 
 
 
 

 

Statorumuzda sürücümüze yardımcı olması 

için Hall sensörü eklenmiştir. 3 adet ve 

aralarında 40derece açı vardır. 

Ve görüldüğü gibi 0.5mm sacı 56tanesini 

birleştirerek 28mm istediğimiz kalınlıkta 

stator elde edilmiştir. 

 
Birbirlerine Perçin yerine Vida-Somun ile 

preslenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

Sargılarımız şekildeki gibi 

Sarılmaya devam edilmiştir. 

Görselde A fazı bitmiş, B 

fazı sarımına başlanmıştır. 

Sargıların anahtarlama 

sırasında çekme itmeden 

zarar görmemesi için 

izolatör kâğıtları 

yerleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tüm sarım işlerinin 

bitimiyle statorumuz bu 

şekilde görülmektedir. 

Ancak 3 sargı için 6 uç 

vardır. 

Yıldız bağlı olacağından 

3 adet uç birbirine 

bağlanmalıdır. 

Telimizin şekil alabilmesi 

adına tek kalın tel yerine 

ince çok tel kullanılmıştır. 

18awg bakır telden 10 

adet paralel bağlanmıştır. 

Böylece istenilen esnekliğe ve akıma karşı istenilen kalınlığa erişmiş oldu. 

 
 
 
 

Tüm sarım işlerinin bitimiyle statorumuz bu şekilde görülmektedir. Ancak 3 sargı için 

6 uç vardır. 

Yıldız bağlı olacağından 3 adet uç birbirine bağlanmalıdır. 



  

Telimizin şekil alabilmesi adına tek kalın 

tel yerine ince çok tel kullanılmıştır. 18awg bakır telden 10 adet paralel bağlanmıştır. 

Böylece istenilen esnekliğe ve akıma karşı istenilen kalınlığa erişmiş oldu. 

 
 

Sargılarımız Yıldız bağlı olduktan sonra Hall sensörlerinin eklenmesiyle bitmiş oldu. 
Şimdi Mil ve Rotorun birleştirilme işlemi kaldı. Sargılarımıza bundan sonra vernik 
dökülerek sabitleştirme işlemi olacaktır. Tüm bağlantıların çalıştığından emin 
olduktan sonra vernikleme işlemine geçilir. Bu sırada stator dişi ile mıknatıs 
arasındaki bölgeye verniğin sıçramamasına özen gösterilir. Öyle bir durumda 
mıknatısların aşınması hatta kırılması söz konusudur. 

 

Ardından Motorumuz Tam olarak Montaja hazır olmuştur. Jantı motorda önceden 

açılmış olan deliklere monte ederek işlemimizi bitirmiş oluyoruz. 

 
Burada ise Stator Rotor arasındaki mesafenin sabit 2mm olduğunu, yalpa 

yapmadığını teyit ediyoruz. 

Üretim videolarına linkden ulaşabilirsiniz. 
https://s5.dosya.tc/server4/8acdqu/Balsec.zip.html 
https://s5.dosya.tc/server4/pzx63g/Motor.rar.html 

 

https://s5.dosya.tc/server4/8acdqu/Balsec.zip.html
https://s5.dosya.tc/server4/pzx63g/Motor.rar.html


4.Motor Sürücü 

a) Devre Tasarımı 

Motor Sürücü tasarımını özel ürün olan kendi motorumuza uygun şekilde 

tasarlamaya karar vermekle başladık. Motorumuzun çalışma topolojisi diğer 

motorlara benzediğinden dolayı birçok motoru çalıştırabilecek esneklikte bir 

sürücümüz oldu. 

 
Tasarımımıza desteklenen gerilimden yola çıkarak başladık. Pil gerilimimiz 3.4V 3V 

arasında olduğundan ve 13Seri pilden oluşan paketimiz olduğundan dolayı 54.6V- 

39V arası çalışan sistem tasarlamaya başladık. Sınırlardan dolayı bunu 60V-36V 

arası tasarım yapma kararı aldık. Motorumuz 1.4kw Mil çıkış gücüne sahiptir. Verimi 

hesaba kattığımızda 1600W bir sürücü yapmamız gerekmektedir. Motorumuz 1600W 

maksimum 40A, ortalama olarak 35A faz akımlarına sahip olacaktır. 

 
Sıradaki aşama ise Anahtarlayıcı seçimidir. Biz Mosfet olarak IRFP4310ZPbF seçtik. 

HexFET Teknolojisine sahip bir güç mosfetidir. Maksimum 100V 120A çalışma 

sınırlarına sahiptir. Böylece bizim sistemimizde rahatlıkla çalışabilmektedir. RDSon 

direnci ise 6mOhm civarında oldukça düşüktür. Daha sonrasında Mosfet sürücü 

seçimi, Mikrokontrolcü seçimi, Motoru sürme topolojisi seçimi geldi. 

 
Genel olarak Akım, Gerilim ve Devir bilgilerine göre tasarımımızı şekillendirdik 

diyebiliriz. Tasarladığımız devremiz bir kontrol kartı ve sürücüdür. Yazılımsal 

değişikliğe gidersek ise inverter olarakda çalışabilmektedir. 

 
Mosfetin Hızlı açılıp kapanması kaybı arttırır ancak dV/dt ve di/dt parazitik sorunları 

ortaya çıkmaktadır.dV/dt olayı aynı soğutucuya yalıtımlı şekilde bağlansa dahi ani 

değişimi kapasitif etki yaparak soğutucu blok üzerinden akım akıtmasına neden 

olabilmektedir. Bu yüzden 10ohm Seri direnç bağlayarak Anahtarlama süresini 

uzattık. 100kohm dirençler ile sürücünün olası sorunlarında mosfetin açılmasını 

önleyecektir. Gate bacağına bağlanan zener diyot ile de 18V yi geçen Vgs 

geriliminde mosfetin bozulmasını önleyecektir. 

 



Yandaki Devre ile Akım ölçülmektedir. 3 

Sargı akımı için 3 adet akım ölçülecektir. 

Geçen her akım 0.002V gerilim düşümüne 

sebep olacaktır. gerilim 40a katlanarak 

mikroişlemcimize yollanıyor. Maksimum 

40Amper için 40*0,002*40 ile 3.2V sinyal 

çıkışı olacaktır. Mikroişlemcimiz maksimum 

3.3V ölçebildiğinden tam çözünürlük ile 

akım ölçülebilmektedir. 

 
 
 
 

 
Yandaki Devremiz Mosfet sürücüdür. 

Mosfet sürücümüz Bootstrap 

topolojisine sahiptir. Mosfet Gate 

kapasitansı 17nF’tır. Mosfetin Gate 

kapasitansı ne kadar hızlı 

doldurulursa o kadar hızlı 

anahtarlanır. Sızıntı akımını, diyot 

ters akımını 100kohm direnci hesaba 

kattığımızda bootstrap kapasitörünün 

değeri 17uF olmalıdır. Biz 22uF 

kullanacağız. Anahtarlama 

Frekansımız 24kHz olacaktır. 
 

 

Sisteme harici 15V vermek yerine Girilen enerjiden buck converter ile düşürmesini 
beklemek daha doğru olacaktır. Yukarda 40 60V aralığını 15V ye düşüren buck 
converter görünmektedir. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

Sıcaklık ölçümü için LM35 kullanılacaktır. Amacı 

motor srücünün aşırı ısınmasını engellemektir. Aynı 

şekilde bir tanesini de Motorlara yerleştirmeyi 

planlıyoruz. Motorların statoru 100derece, 

Kutuplarının ise 80dereceyi geçmemesi 

gerekmektedir. 

 
 
 

 
Mikroişlemci olarak stm32f103 kullanılacaktır. Motor 

kontrolünde ek olarak Bemf geri beslemesi de 

kullanıacaktır. Ancak Hall sensörü varken bunu ihmal 

ettik. PCB de gereken yerleri lehimlemeyerek boş 

bırakacağız. 

Özellikle opampımızın beslemeleri 
pürüssüz olmalıdır. Buck converter 
anahtarlamalı olduğundan emi gürültsü 
yaymaktadır. Bunu kapasitörlerle filtre 
ederek saf 3.3V ve 5V gerilim elde ederiz. 

Motorumuzda hangi fazı anahtarlayacağımızı Hall 

Sensörleri ile öğreneceğiz. Motorda hangi oluğun 

hanki kutuba geldiğini bu sensörler ile algılayacağız. 

Hall sensörü durum değişimi olmadığında motorumuz 

duruyor demektir. 



PCB’mizi 10x10cm sınırları içerisinde üretilmesi için çaba harcanmıştır. Bu yüzden 

hem verim artışı hem minimal boyutlar için olabildiğince smd kılıflı komponentler 

kullanılmıştır. 

Akım geçen her tel manyetik alan üretmektedir. Buna indüktans diyebiliriz. V=L*di/dt 

formülünden yola çıkarsak, L*i*i/2 olan reaktif gücü bastırmak gerekmektedir. Bu 

yüzden özellikle entegrelerin beslenmesinde ve yüksek akım geçen hattın reaktif 

gücünü sınırlandırmak için kullanırız. 

 
IR2210s sürücümüz 2A maksimum akım geçirme kapasitesine sahiptir. Mosfetin 
Gate bacağı bir kapasitör gibi davrandığından başlangıçta kısa devre akım 
geçmektedir. Bunu engellemek için 10ohm luk seri direnç ekleriz. Böylece Anlık 
maksimum akım 1.5Amper ve altında olur. 

 
Bootstrap kapasite hesabıda aynı şekildedir. Kapasite şarjı yükselen kısımlarda 

görece sonsuz akım akıttığından yoldaki parazitlerden ötürü V=L*di/dt peak voltlar 

oluşmaktadır. Bunu engellemek için Şarjı engellemeyen ama akımı düşüren bir 

direnç bağlarız. Biz 2.2Ohm kullanmayı uygun gördük. 

 
Akım ölçüm direnci ise I*I*R kaybının düşük çıkması için ve verimin yüksek olması 

için 2mOhm gibi düşük değer seçilmiştir. Böylece kayıp 3.2W ile sınırlı olmaktadır. 

 
Entegre besleme yerlerine yakından 100nF kapasite koyrak yoldaki induktanslardan 

etkilenmemesi sağlanmak istenmiştir. 

 
Mosfet hızlı anahtarlanmaması için Seri 10ohm direnç koymuştuk. Ancak kapanma 

zamanı zaten yavaş olduğundan daha a-yavaş kapanmasını istemedik. Bu yüzden 

sadece kapalı konuma geçmesi için Diyot ve düşük direnç kullandık. 

Güç modülü yerine 6 adet TO-247Ac kılıflı mosfet kullandık. Kendileri soğutucuya 

yalıtımlı şekilde vidalanmaktadırlar. İç dirençleri 6mOhm civarınadır ve iç induktansı 

ise 20nH’nin altındadır. 

Her Fazda 2 mosfet bulunmaktadır ve her 2 mosfete bir adet mosfet sürücü 

kullanılmaktadır. 6 mosfet için 6 adet pwm bilgisi yollanmaktadır. Sürücülerde Dead 

time kontrolü, Miller koruması ve hata sinyali çıkışı bulunmamaktadır. Korumaları 

sağlamak adına akım sensörü ve hall sensörleri kullanılmıştır. 

 
Motorumuz 1400W mil çıkış gücüne sahiptir Verimi hesaba kattığımızda 1600W 

motor giriş gücüne sahip olur. Sürücümüzün 1600W çıkış gücüne sahip olması 

gerekmektedir. Sürücümüzün çıkışı 200w kayıp sınırında 2kW güce sahiptir. %90 ve 

civarında verim değeri olcağından giriş gücü Maksimum 2200W olacaktır. Bekleme 

modunda 5W ve daha az enerji tüketimine sahip olacaktır. 



a) Kontrol Algoritması 



Çift motor kullanılacaktır. P=M*w olan motor 

denkleminde Tekerlerin tur hızları eşit olsa 

dahi Moment kontrolü gerekmektedir. P=V*I 

yazarsak V sabit olduğundan Bizim Hız ve 

Akım ölçümü yapılması gerekmektedir. Bu 

kontrol Ve sürüş algoritmasına da FOC 

kontrol denmektedir. Aracımızda FOC 

kontrol ile motor süreceğiz. Geri besleme 

olarak 3 adet veri kullanılacaktır. Bunlar; 

Akım okumak, 

Hall sensör ile devir okumak, 

Bemf ile devir okumak, 

 
Akım sensörümüzün bant genişliği 

5.5MHz’dir. Yani Akımı mikroişlemcimize 

Anlık olarak aktarmaktadır. Burdan Motor 

gücü, dolayısıyla da Momenti 

hesaplanabilmektedir. 

 
 
 
 

Rotordaki Mıknatıslarımız N-S-N-S 

şeklinde dizilmiştir. Hall sensörümüz ise N 

kutbunda 0, S kutbunda ise 1 değeri 

vermektedir. Böylece Rotorun konumunu, 

sinyal değişim hızından motorun devir hızı 

bilinmektedir. 

 
Ek olarak Sensörsüz şekilde Motorun 

Bemf değerni ölçerek Devir hızı ve Faz 

sırası ölçülebilmektedir. 



b) Simülasyon Çalışmaları 

 

Ansys Maxwell programı kullanarak tasarladığımız motoru sürmek için bizim sahip 

olduğumuz parametreleri kullanarak örnek bir dere yapmaktadır. 
 

 
Simulink ortamında Motorumuzun sargı modelini çıkartarak rotoru kilit veya dönme 

modunda sargıları sıra ile anahtarlayarak durumları incelenmiştir. 



 

 
 

 

Burada bir clock ile gerçek zamanlı süre saydırdık. Ardından 24kHz PWM ürettik. Bu 

pwmi doğru zamanlarda sıra modu ile mosfetlere verdik ve bunun doğru şekilde 

olduğunu gözlemledik. Sargı anahtarlanma sırasını ise şekildeki görselden 

yararlanarak verdik. Motor sürücümüzün en az motorumuz kadar başarılı olacağını 

görmüş olduk. Daha sonra sıra modundan FOC kontrol moduna geçiş yaptık. 

 
 



 

%90 verim için kutumuz 100Derece ısı üretmiştir. Sınırımız 125Derece maksimum 

olduğundan dolayı Motor sürücümüz Sağlıklı şekilde çalışacaktır. 

 

Şema ve PCB tasarımımızı Eagle programı üzernden yaptık. Tasarımızda öncelik 

mosfetlerimizin soğutucuya eşit aralıkta temas etmesidir. Mosfet ve mosfet 

sürücünün arasının sinyal bakımından pürüssüz olmalıdır. Bu yüzden 2. Aşama 

olarak Sürücülerimizi yerleştirdik. Ardından 10x10cm sınırları içinde tasarıma devam 

ettik. Buck converter Bobinini pcb nin en dışına koyduk böylece sürücülerimiz 

parazitlerden etkilenmemektedir. Sürücüden mosfete giden Pwm sinyalinin kalitesi, 

Mikrokontrolcüden sürücüye giden PWM kalitesinden çok daha önemlidir. Bu sebeple 

mikroişlemci yerleşimine ortalama öncelik verdik. Ardından Vcc ve GND hattı çekip 

bu hattın soldermask’ını kaldırdık. Devre kartımızda olabildiğince simetriden 

yararlandık. Kullanılcak kablo boyutları için Via’lar açtık Ve devre kartının tasarımı 

bitmiş oldu. 



 
 

PCBlerimizin Bakır yüzeyleri HASL ile kaplandığından dolayı Beyaz bir renge 

sahiptir. Soldermask rengi olarak maviyi tercih ettik. 

 
c) Üretim Aşamaları 

 
JLCPCB Üretim aşamasında Flying Probe 

adı altında Detaylı şekilde iletkenlik testi 

yapmaktadırlar. 

Ancak üretim değil tasarım aşamasında 

yanlış yaptığımızdan dolayı Ground 

tabakası iki adet pad ile çakışmıştır. Bu 

yüzden dremel ile ground via’sını yok ettik. 
 
 
 

 
Üretilen PCB’miz Tasarladığımızla birebir aynı olmuştur. Yüksek Akım Geçecek olan 

yollarda Maskelemeyi durdurarak daha sonrasında lehim ve 1.5mm Bakır ile hattı 

güçlendireceğiz. 



40Amper akım geçeceğinden dolayı PCB’deki yolları 

kalınlaştırmak gerekiyor. Bunun için 1.5mm Bakır tel aldık. 

Ardından emaye kaplamasını kaldırdık. PCB’deki yol şekline 

göre şekil verdikten sonra bol lehim ile pcb ye lehimledik. 

 
 
 
 
 

 
GND Hattı Vcc Hattına göre nispeten daha 

önemlidir. Çünkü Tüm sistemin referans 

noktasıdır. Bu yüzden GND yolundaki Bakır tel 

sayısını2, Vcc Hattı bakır sayısını tek yaptık. 

Lehimlemede ciddi sıcaklık değerlerine 

ulaşıldığından dolayı ilk önce yolların bakır ile 

kaplanmasını yaptık. Ardından hassas 

komponentleri lehimlemeye başladık. 

 
 

 
Vcc Hattı Lehiminde Tek tel kullandık. Fazların 

bağlantığı kısım ise telle değil direkt lehimle 

güçlendirilecektir. 

 
 
 

Ardından opamp gibi hassas komponentlerin 

lehimlemeleri yapılmıştır. IR2110s gibi ince dar 

bacaklı komponentlerin lehimlenmesinde hassas 

davranılmıştır. Faz hatlarından RMS17Amper 

geçecektir. Vcc hattından ise ortalama RMS 

17Amper geçecektir. Vidalama deliklerimiz 

Sistemimizden yalıtılmıştır. Direkt olarak kutuya 

vidalanabilmektedir. 

 
 
 

d) Motor Sürücü Verimliliği 

• Güç kaybı hesabı 

• Yüzdesel verim değeri 



 

Bir Mosfetin açılıp kapanma esnasında şekildeki gibi bir grafik çıkmaktadır. 

Mosfet kayıpları İletim kayıpları + Anahtarlama kayıplarıdır. 

Mosfetimiz Tam açıldığında 6mOhm iç dirence sahiptir Ancak ısı ve montaj içinde bu 

durum 10mOhma kadar çıkağı düşünülmektedir. 

 
Mosfetimizin İletşmdeyken kaybı Akımın karesi ve iç direnç ile hesaplanmaktadır. Bu 

değer Maksimum olan 40Amper için 40*40*0.01 ile 16W olduğu görülmektedir. 

Zamanın 1/3ünde bu olay gerçekleştiği için Ve aynı anda 2 mosfet açıldığı için. 

16W*6/3 ile Kaybın 32W olduğu bulunmaktadır. 

 
Daha anahtarlama kayıplarını yandaki görsel ile incelediğimizde. İletime girme ve 

iletimden çıkma sürelerini hesap etmeliyiz. Datasheetten incelediğimizde 

Mosfetimizin Yükselme Ve düşme süresinin 60ns ve 57ns olduğu görülmektedir. 

Ancak gelen sinyalin hızı daha belirleyicidir. IR2110 Sürücümüzü incelediğimizde 

120nS yükselme 94nS düşme süresine sahip olduğu görülmektedir. Yollardaki 

parazitik etkileri düşündüğümüzde bu durum %10 aha yavaş olduğunu farz edersek 

132ns yükselme, 105ns düşme sürelerinin olduğu görülmektedir. 

 
Yükselme anında 132nS kaybı hesaplayalım. Gerilim 47V, Akım 40A olsun. 

40*47*132 ile 0.248mW olmaktadır. Düşme süresi için de hesaplandığında 200uW 

çıkmaktadır. İki kaybı toplayıp 24kHz ile çarptığımızda ise 50W’a yakın çıkmaktadır. 

1600W giriş için Ortalama 100w kayıp %90 üstü verim olacaktır. Bizim sınırımız 

%90Verim olduğundan dolayı kutumuz ısıya dayanacaktır. 



e) Motor Sürücü Koruması 

Yandaki Devrerimiz girişte de 

bahsettiğimiz gibi Akım sensörüdür. 

Sınır olan 40Amperimizin karşılığı 

3.2V’dir. Adc okuma aralığı 0-3.3V’dir. 

Eğer 3.28V yi geçerse bunu kısa devre 

olarak algılatacağız. Adc interrupt 

bağlantısı yaptığımızdan Sürücümüzün 

tepkisi hızlı olacaktır. 

Ve bu durum sürekli tekrar ederse yani 

Her PWM darbesinde bu yüksek akımı 

görürse kısa devre olarak algılayıp 

kendini kapatacaktır. Yarış esnasında 

sürücünün resetlemesini bekleyecektir. 

 
 
 

 
Tehlikeli derecelere çıkan tek 

komponent mosfetlerimiz olacaktır. 

Mosfetlerin ortasına yerleştirilen 

sıcaklık sensörümüz verileri Adc için 

dönüştürecektir. Mosfetlerimiz 

maksimumu 175 dereceye 

dayanmaktadır ancak bu sıcaklık 

msofet verimini düşürmektedir. 

Üreticisinin sürekli çalışabilen 

sıcaklık olan 125 Dereceyi 

önermektedir. Maksimum sıcaklığını 

100Derece, Aşırı sıcaklığı ise 

125Dereceye set ediyoruz. Böylece 

Sürücümüz sıcaklık toleransına sahip 

oluyor. 
 

 

Opamp ve mikroişlemcimiz 3.3V de çalıştığı için Daha üstü gerilimleri okuyamaz ve 

işleyemezler. Motorumuzun nominal akımı 35Amperdir. Sınır olarak ise 40 amperdir. 

Mikroişlemcimiz 3.2V ile 3.28V arası gerilim değeri geliyorsa ki bu 40-41Amper 

yapar. Mosfetlerin PWM doluluk oranı ile karşılaştırır. Bizim yazcağımız sınırlar 

dışında bu akımı veriyorsa aşırı akım var anlamına gelecektir. Aynı şekilde sürücü 

önüne konulacak sigortalarımız olası yazılımsal ve donanımsal sorunlarda atarak 

yangın riskini kaldırarak sürücümüzün can sağlığını koruyacaktır. 

 

https://s5.dosya.tc/server4/4m66zz/esc.rar.html 
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5.Batarya Yönetim Sistemi 

 

 
I. Batarya Yönetim Sistemi Fiziksel Gösterim 

 

 



II. Batarya Yönetim Sistemi Hakkında 

Elektrikli aracımızın batarya kutusu 13 seri pil hücresi, 28 parelel batarya 

hücresinden oluşmaktadır. 13 seriden oluşan 2 batarya paketi için bir adet batarya 

yönetim sistemi kartı geliştirildi. Toplamda 28 paralel batarya paketi için 14 yardımcı 

batarya yönetim sistemi kartı tasarlandı. Bu kartlara ek olarak bir adet ana batarya 

yönetim sistemi kartı tasarlandı. 

Her bir yardımcı batarya yönetim sistemi kartı 13 seriden oluşan 2 batarya paketini 

kontrol etmektedir. Bu BYS kartı 13 seri pil hücresinin voltaj değerini ölçmektedir. 

Aynı zamanda 13 seri pil hücresinin oluşturduğu batarya paketinin çıkış akım değerini 

ölçmektedir. Batarya paketinin 2 farklı noktasında bulunan lm35 sıcaklık 

sensörlerinden değerler okunmaktadır. Piller üzerindeki dengeleme işlemini yardımcı 

BYS kartı yapmaktadır. Yardımcı BYS kartı bu okuma işlemlerini yapmakta ve 

belirlenen sınırlar içerisinde olup olmadığını kontrol etmektedir. Aynı zamanda 

okunan bu değerleri CAN-Bus yardımı ile ana BYS kartına iletmektedir .Ana BYS 

kartı, yardımcı BYS kartının yolladığı değerleri bir kez kontrol etmekte, batarya 

kutusundaki sıcaklık değerine göre soğutma sistemini çalıştırmakta, yollanan 

değerlerin toplamasını yapmakta, yardımcı BYS kartından aldığı verileri aks kartına 

iletmektedir. 

Yardımcı ve ana BYS kartının işlemcileri ATMEGA 2560 olara seçildi. Yardımcı bys 

kartında okunacak toplam 26 pil hücresi, 4 sıcaklık sensörü ve 2 akım sensörü için bir 

çok ADC pini gerektiği için devredeki pin sayısını azaltmak adına 2 adet MUX(pin 

çoğaltıcı) kullanıldı. MUX için CD4067 entegresi seçildi. Sıcaklık ölçümü için lm35 

kullanılmakta ve akım okuması için ALLEGRO firmasının ACS712 entegresi 

kullanıldı. Her bir kart için bir adet voltaj regülatörü devresi kuruldu. 

Yardımcı BYS kartında pil hücrelerinin çalışma gerilimi 4.2-3.2V arasında 

sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda Batarya paketinin sıcaklık sınırı 50 derece olarak 

ayarlanmıştır. Ana bys kartı ile, batarya kutusundaki her hangi bir batarya paketinin 

sıcaklığı 30 dereceye ulaştığında soğutma sistemini çalıştıracaktır. 

 
 
 
 

 
7. BYS Dengeleme 

Batarya yönetim sistemi için pasif dengeleme yöntemlerinden olan anahtarlamalı 

direnç yöntemi ile devre kurulacaktır. Pasif dengeleme sistemi, batarya hücrelerindeki 

minimum seviyedeki gerilim değerini belirlemekte ve diğer batarya hücrelerinin 

gerilim değerlerini paralel bağlı transistörler üzerinden enerjiyi tüketerek eşit gerilim 

değerine indirilmektedir. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pil üzerindeki gerilimin paralel bağlı anahtarlanabilir direnç üzerinden dengelenmesi 

için aşağıdaki gibi bir devre düşünülmüştür. Dengeleme işlemi yapılacak olan pil 

hücresine paralel bağlı olan transistörün, BYS kartı üzerindeki dijital pinler ile 

anahtarlanması sonucunda dengeleme işlemi gerçekleştirilecektir. Transistörlerin 

anahtarlanması için aynı zamanda optoküplör ile anahtarlama yöntemi kullanılmıştır. 

Pasif dengeleme sistemi, batarya hücrelerindeki minimum seviyedeki gerilim 

değerini belirlemekte ve diğer batarya hücrelerinin gerilim değerlerini paralel bağlı 

transistörler üzerinden enerjiyi tüketerek eşit gerilim değerine indirilmektedir.İlk 

olarak batarya paketindeki bütün batarya hücrelerinin voltaj değerlerini okuyoruz. 

Okunma işlemi yapıldıktan sonra 1S-13S arası hücrelerin voltaj değerlerini okuyup 

belirlediğimiz sınırlar içerisinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından şarj 

durumu için hücrelerin hepsi 4.2 V gelene kadar dengeleme yapmıyoruz. Voltaj 

değerimiz 4.2 V değerine ulaştığında en düşük voltaj değerine sahip olan pil hücresi 

referans alınarak dengeleme işlemi gerçekleştiriliyor. Tüm pil hücreler 4.2V değerine 

ulaştığında Şarj işlemi tamamlanmış oluyor. 



▪ Deşarj 

1. seri pil hücresinden oluşan bir batarya paketindeki hücrelerden bir tanesi 3.2V 

değerine düşerse batarya paketi kapanacaktır. Aynı zamanda deşarj kısmında 

hücrelerin voltaj değerleri ölçülüyor ve en düşük voltaj değerine sahip olan pil 

hücresi referans alınmaktadır. 

Alınan referans değeri ile diğer pil hücrelerinin voltaj değerleri karşılaştırılır ve voltaj 

değerleri arasındaki fark belirlediğimiz sınıra ulaştığında dengeleme işlemi 

başlatılmaktadır. 
 

 
Bu şekle göre DC Analiz yaptığımızda her beta eş olmadığından direnç koyuldu ve 

100k direnci ihmal ederek sonucun %1 daha az olduğunu gözlendi. 

 
 
 

▪ Gerilim Okuma 

 
13 Seri pilin oluşturduğu batarya paketinde, her bir batarya hücresinin voltaj 

değerinin ölçülmesi germektedir. Bu işlem için Gerilim bölücü yönteminden yardım 

alındı. Aşağıdaki resimlerde gördüğünüz gibi batarya hücrelerinin gerilimlerini 

okumak için her bir pile özel direnç değerleri hesaplandı ve bunun doğrultusunda 

tasarım yapıldı. 

Kartta ileride yapılacak modifikasyonlar ve ya pcb tasarımında atlamalar yapabilmek 

adına değeri aşağıdaki gibi değeri olmayan dirençler kullanılmıştır. 



 
 

7S BATARYA HÜCRESİ 
 

10S BATARYA HÜCRESİ 

Hücrelerimizdeki gerilim bölücü direnç değerlerini gerilim bölücü kuralını uygulayarak 

elde edildi. 



Gerilim bölücü kuralı: 
 
 

 
 
 

Yukarıdaki formüle göre 6s ve 9s batarya hücrelerinin çıkış voltajları aşağıdaki gibidir: 
 

6S Vout çıkış değeri 
 
 
 

9S Vout çıkış değeri 

 

 
6s batarya hücresi çıkışı 3.795 V, 9s batarya hücresi çıkışı 3.121 V gelmektedir. 

Bizim 1S ile 13S arasındaki her pil için farklı bir çıkış voltaj değeri oluşmaktadır. Bu 

sorunu yazılımsal bir matematik işlemi ile düzeltmekteyiz. 



▪ Multıplexer (Çoğaltıcı) 
 
 
 
 

 
Port çoğaltıcı olarak CD74HCT4067 entegresini seçildi. Bu entegrenin çalışma 

mantığı şu şekildedir. S0,S1,S2,S3 pinlerine binary olarak 0’dan 16’ya kadar bir 

değer verilir. Binary rakamın karşılığı olarak I0-I15 arasındaki pinden okuduğu değeri 

Common pinine aktarmaktadır. Örnek olarak bir S pinlerine S0=1, S1=0, S2=0, S3=1 

şeklinde logic1-0 verdiğimizi varsayılırsa 1001 değerinin binary olarak karşılığı 9 

rakamına eşittir. Bu yüzden biz 1001 değerini verirsek entegrenin I9 bacağındaki 

değeri Common pini üzerinden okuma yapabilmekteyiz. 

Bu entegreyi kullanma amacımızı özetlersek, işlemcimiz üzerinde 16 adet adc bacağı 

olmadığı için 16 adc okuması 1 pin üzerinden yapmaktayız. Bu sayede maliyeti, 

baskı devredeki boyutu ve daha bir çok olumsuzluğun önüne geçmiş olmaktayız. 



▪ Akım Okuma 
 
 
 
 

 
 
 

13 seri pilden oluşan batarya paketinin çıkışındaki Akım değerinin ölçümü için 

ALLEGRO firmasının ACS712 entegresi kullanıldı. ACS712 entegresinin ölçtüğü 

değer mux yardımı ile yardımcı bys kartına aktarılmaktadır. Her bir batarya paketinin 

ölçülen akım değerleri toplanarak batarya kutusunun çıkışındaki toplam akım değeri 

de elde edilmiş olmaktadır. 

 

 
• Optokuplör ile transistör tetiklenmesi 

 
 
 



 

Yukarıdaki şekilde 7s pil hücresindeki optoküplör ile transistör anahtarlama devresi 

yer almaktadır. Transistörlerin daha hızlı anahtarlanması için optoküplör ile transistör 

anahtarlama yöntemi kullanıldı. Devredeki transistörün anahtarlanama işlemi 

işlemcinin dijital pini ile gerçekleştirilecektir. İşlemcimizin dijital pini üzerinden 

vereceğimiz dijital çıkış, transistörün anahtarlanması için gerekli olan akım ve gerilim 

değerine sahip olmadığı için yavaş açılıp kapanmasına neden olacaktır. Transistörün 

daha hızı anahtarlanması için transistörü daha yüksek akım ve gerilim değeri ile 

sürebilmek için optoküplör kullanma kararı alındı. Bu yüzden optoküplör ile transistör 

anahtarlama yöntemi kullanmayı tercih edildi. Bu devrede optoküplör olarak Sharp 

firmasına ait PC817 isimli, 4 bacaklı optoküplör entegresini seçildi. Bu optokuplörü 

seçilmesinin nedeni: İzalasyonlu olması, dört bacaklı ufak bir yapıya sahip olması ve 

logic sinyal ile yüksek gerilimleri sürebiliyor olmasıdır.Transistör olarak BCX56 smd 

yapıdaki transistörü kullanıldı. Smd kılıf kullanılma nedeni az yer kaplaması, 

İstediğimiz Powerdissipation değeri lazım olduğundan yüksek olması ve soğutucu 

blok yerine PCB’yi kullanmasıdır. 

 

 
▪ İletişim Protokolü 

ATMEGA2560 mikroişlemcisinde CAN-Bus bacağı olmadığından haberleşme 

sistemi için Mcp 2515 modülü kullanıldı. MCP2515 modülleri Atmega2560 

üzerinde bulunan SPI bacaklarını kullanarak CAN-Bus ağı kurulmasını 

sağlamaktadır. Bu yüzden ATMEGA2560 ile mcp2515 modüllerini SPI pinleri 

üzerinden haberleştirerek bir CAN-Bus ağı kurmaktayız. 

 
 
 

▪ Termal Kontrol 
 
 
 



Sıcaklık sensörü olarak LM35 kullanmayı tercih edildi. Bu sensör Hassas ve doğrusal 

bir sıcaklık sensörüdür. 1 derecelik sıcaklık artışında çıkışı 10 mV artmaktadır.4-30 V 

arasında bir gerilim değeri ile beslendiğinde , 60 mikro A’den az akım ile 0.5 derece 

hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir. 13 seri batarya hücresinden oluşan bir batarya 

paketi için 2 adet lm35 sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Bu sıcaklık sensörleri MUX 

üzerinden BYS işlemcisine aktarılmaktadır. 
 
 
 

Bataryalarımızın şarj ve deşarjda iç dirençlerinden dolayı ürettiği ısıyı simüle eden bir 

sistemdir, sağdaki modelimiz ise pilde kalan enerji miktarını simüle eder. 

Bataryamızdaki pil olarak Panasonik18650B Li-Ion kullanıldı. Bu pilleri 

seçmemizdeki amaç yüksek enerji yoğunluğuna sahipler, uzun kararlı güce ve uzun 

çalışma saatlerine dayanıklıdırlar. 

Pillerimiz deşarj durumunda pillerimiz en düşük voltaj değerine göre dengelemeyi 

başlatacaktır. 



 
 
 
 

 

▪ Devre Beslemesi 
 
 
 

 
 
 
 

 
LM5007 Entegremiz Maksimum pil gerilimi olan 54.6V yi 12V’ye düşürmektedir. Ve 

PCB ye gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Regülatörümüz Buck Converter oluğ 

500mA çıkış akımına sahiptir. BYS ‘lerimiz Düşük enerjiye ihtiyaç duyduğundan 

dolayı bir konverter 2 BYS kartına enerji sağlayabilmektedir. Anahtarlama frekansı 

50kHz civarındadır. Bobinin EMI gürültüsü yaymaması adına analog ölçümlerden 

uzağa yerleştirilmiştir. 



▪ Dengeleme Algoritması 
 
 
 



o SOC Tahmin Algoritması 

 

Bir batarya hücresinde kapasite, amper-saat (Ah) cinsinden belirli bir enerjiyi 

göstermektedir. Teorik olarak batarya hücresinin yapısında bulunan maddeler ve bu 

maddelerin miktarına göre bataryanın kapasitesi anlamına gelir. Batarya hücrelerini 

aldığımız şirketin ürün hakkında yayımladığı DataSheet belgesinde, batarya 

hücresine dair maksimum kapasite miktarı verilmiştir. Bu verinin doğruluğunu 

kanıtlamak amacıyla ideal ortamlarda batarya hücresinin kapasitesi ölçmek için 

yaptığımız testte bu değerin doğru olduğu öğrenildi. 

SOC bataryada bulunan enerji miktarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Genellikle 

yüzde cinsinden ifade edilen bir terimdir. Bir batarya tamamen şarj edildiğinde SOC 

nominal kapasitenin %100 olarak kabul edilir. Tamamen boşaldığında ise %0 olarak 

kabul edilmektedir. 

Biz yazdığımız SOC tahmin algoritmasında batarya hücrelerinin voltaj değerine bağlı 

olarak tahmin algoritması geliştirildi. Batarya gerilimlerinin deşarj anında doğrusal 

olarak azalmadığı için bazı işlemler yapmamız gerekmekte olduğu fark edildi. Bunun 

için ilk önce pilin deşarj anında voltaj düşümünü takip edildi. Bu veriyi batarya 

hücremizin DataSheet katoloğundan, matlab simulink testimizden ve ideal ortamlarda 

bir batarya hücresinin %100 doluluktan %0 doluluğa kadar anlık takip ederek deşarj 

sırasında nasıl bir gerilim, akım düşümü izlediğini kayıt altına alarak bir test yapıldı. 

Bu test sonucunda elde ettiğimi verileri karşılaştırıldı ve sonuç olarak elde edilen 

veriyi işlemciye aktarıldı. İşlemcimiz ölçtüğü voltajı bizim girdiğimiz değerler ile 

karşılaştırarak batarya hücrelerinin yüzde olarak ne kadar enerjiye sahip olduğunu 

belirlemektedir. 



YARDIMCI BYS’ DE OKUNAN DEĞERLERİN DİĞER PARÇALARA 

GÖNDERİLMESİ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANA BYS 



A) DEVRE ÇALIŞMALARI 
 

 

Stm32f103 işlemcisi kullanarak Gerilim bölücü kurup voltaj değeri okundu ve LCD’ ye 

yazdırarak doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Gerilim bölücüsü devresinin testi 

basari ile sonuçlandı. 



 
 

MUX entegremizin 4 adet pinine verdiğimiz binary rakamın karşılığı olarak entegrenin 

okuma yapaccağı bacak seçildiği için Arduino Port Manipulation ile arduino 

işlemcisinin B portunu bu yöntem ile kodlama yaparak 0-16 arasında binary çıkış 

almak hedeflendi. Bu yöntem kullanmadan önce yapılan kodlamada işlemcinin 

hafızasının %9 gibi büyük bir kısmını kaplıyorken, bu yöntemi kullandığında 

işlemcimizin hafızasının %2 gibi ufak bir alanını kaplayarak bir başarı elde edildi. 

Aynı zamanda 3 satırlık bir kod ile 0-16 arasında dijital çıkış elde edildi. Bu sayede 

MUX entegresinin kullanımı da kolaylaştı. Bu testimizide başarı ile tamamlandı. 

Aşağıda bulunan linkte bu testin çalışma videosu bulunmaktadır. 

https://drive.google.com/drive/folders/12TAJALWMFAEPn3Cs6_WurSjsV31SkAoh?u 

sp=sharing 



 
 
 

 
CD4067 (mux) ile 4 tane analog değer okuma gerçekleştirildi. 

4 adet potansiyometreyi multiplexer a bağlandı. 4 adet okuma yapacağı için Arduino 

mikroişlemcisinin dijital portundan 0’dan 3’e kadar binnery çıkış alındı. Bu dijital çıkışı 

mux’a ilettik ve CD4067 MUX entegresinin 1 numaralı COMMON isimli pininden 

analog değeri alındı ve Arduino mikroişlemcisinin ADC bacağına götürüldü. 

Bu test başarı ile sonuçlandı. 4 adet potansiyometreden sırayla başarılı bir şekilde 

voltaj değerleri ölçülmüştür. 



SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dengeleme akımını 250 mA ile 500 mA arasında olması istendi. Bu 

simülasyonumuzda 361 mA elde ederek hedefine ulaşmış olundu. 



 
 
 

BASKI DEVRE ÇALIŞMALARI 
 

 

PCB ÇİZİM İLK HALİ 

PCB maliyetlerini azaltmak adına 2 adet bys yi tek bir kartta toplandı. Bununla birlikte 

28 adet üretilmesi gereken kart sayısı 14 olmuştur. 

Üst katta 1 bms röleler ve mikroişlemci varken, Alt kısımda da 2.bms bulunmaktadır. 

Ortak olan komponentler üst katta, Her bys ye özel parçalar ise bys nin bulunduğu 

katta olacaktır. 
 



Ölçüm kalitesinin yüksek olması adına boşta olan tüm alan Ground tabakası ile 

kaplanmıştır. 
 

ÖN 

Gerilim okuma kısımları son derece yakın tasarlanmıştır. Böylece kart boyutu 

düşürülerek maliyet düşürülmüştür. Ve Pcb tasarımında EMI standartlarına uygun 

çizilmeye özen gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 



 
 

Pil grubu başına 3Amper geççeğinden dolayı soldermask kaldırılıp daha sonra 

lehimle doldurulmuştur. Böylece devre akım kapasitesi 10Ampere kadar çıkabilmiştir. 

 
 
 

ANA BMS BASKI ÇALIŞMALARI 
 
 
 

 

 
14Adet Bys kartımızın aks ile haberleştirilmesi için Tüm bilgilerin tek yerde 

toplanması gerkemektedir. Bu yüzden Anabys kartı üretildi. Kart 14 adet veriyi tek 

yerde toplanıp bu veriyi aks ye iletmek için programlanmıştır. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://s5.dosya.tc/server4/8acdqu/bys.rar.html 

https://s5.dosya.tc/server4/8acdqu/bys.rar.html


7.YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ 

 

 
 

Li-ion piller kimyası gereği yukarıdaki gibi şarj karakteristiği vardır. Şarj 
esnasında akım miktarı pili 2 saatte dolduracak miktarda yani 0.5C olması uygun 
olur. Örneğin NCR18650b pilimiz 3.4Ah kapasiteye sahiptir. 0.5C ile oranlarsak 
maksimum 1650mA ile şarj olması gerekmektedir. Ancak bunun için 2kW güce 
ihtiyacımız olacaktır. Bu yüzden biz 1kW güç değerinde ortalama kol başına 800mA 
şarj akımını elde etmeyi amaçlıyoruz. Şarj cihazlarını paralel bağlayarak toplam gücü 
arttırabilmekteyiz. Bunun için çıkış geriliminin eşit olması gerekmektedir. Ancak 
aracımızda hafif ve güvenlikli olmasını istediğimizden dolayı 1kW tek bir şarj cihazı 
tasarlayacağız ve kullanacağız. 

Tasarımımızın genel bilgilerini verecek olursak; 

• Tasarlayacağımız sistemimiz 32-54.6V 1kW güç verebilecektir. 
200-240Vac giriş gerilimine sahiptir. 

• Aynı şekilde 340Vdc giriş gerilimini destekleyecektir. 
• Sistem topolojimiz Half Bridge Converter olacaktır. 
• 48kHz Anahtarlama frekansına sahip olacaktır. 
• -10, 125 derece aralığında çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. 
• Sistemimizin verimi %85 ve üstü düşünülmektedir. 

• Mosfetlerimiz BootStrap topolojisi ile anahtarlanacaktır. 



ALGORİTMA 



Tasarladığımız devreyi inceleyecek olursak 
 

 
Girişimiz 220Vac voltajı desteklemektedir. Sigorta olarak 6A rms geçiyor 

ancak olumsuz durumda 10-20Amper veya daha yüksek değerlere çıkmak 
isteyeceğinden tesisattaki 16Amper olan standart sigortadan düşük olması yeterli 
olacaktır. 

 

In_Rush akımı engellemek için NTC, Ani gerilim değerlerini bastıracak bir Varistör ve 
Ortak-Fark modu parazit engelleyici kapasitör ve reaktör grubundan sonra Gerilim 
doğrultulur. Ardından hem filtrelenir hem Trafonun bir ucuna Vcc/2 gerilim iletilmiş 
olur. 

 

 
Sistemimiz Analog ve dijital 

kontrole sahip olacaktır. Yandaki 
devre analog kontrolcünün 
istediğimiz frekansta ve doluluk 
oranında çalışabilmesi için koyulan 
komponentleri göstermektedir. Css 
pini Softstart içindir. Enerji girer 
girmez anahtarlamayı 0dan 
başlatarak ani yüksek akımların 
geçişini kısıtlar. Hesabımız 48kHz 
için yapılmıştır. 

 

 

 
SG3525 kontrlcümüzdeki A 

B çıkış sinyalleri Yükseltilip 
güçlendirildikten sonra Mosfetleri 
anahtarlaması için IR2110s mosfet 
sürücü kullanılmıştır. 
Bootstrap topolojisi kullanılmıştır. 

 

Igbt’nin Gate enerjisi 220nC’dir. 
48kHz sinyale göre Toplam 
gereken enerji 0.04mC çıkmaktadır. 



C=Q/V olduğundan Gate sinyali 15V olacaktır kullandığımız gerilim kaynağından 
ötürü. 3V gerilim düşümünü kabul ettiğimizde 40/3 ile kapasitemizin 13uF ve üstü  
olması gerektiği görülmektedir. 

 
Igbt anahtarlarken yüksek 

di/dt ve dV/dt oranından dolayı 
verim düşüşü olabilmektedir. Bunun 
önüne geçebilmek için Gate 
bacağına 10ohm direnç bağladık. 
Ve Vgs Gerilimi 20Volttan büyük 
olduğunda Igbt Ve Mosfet 
bozulduğundan 18V zener diyot 
kullanmayı uygun gördük. Aynı 
şekilde Igbt de Body diyotu 
olmasına rağmen devreye girme 
süresi nano saniyeler alacağından 
dolayı yalnız bu gecikmeyi tolere 
edebilecek çok düşük etkisi olan RC 
snubberler yerleştirmeyi uygun gördüm. Kendisi Igbt’nin ayaklarına en yakın yerden 
bağlanmıştır. Böylece yoldaki parazitler minimuma indirilmiştir. 

 

 
 

Igbt’lere bağlanan düşük 
güçlü RC snubberin daha 
büyüğünü trafoya bağlıyoruz. 
Anahtarlama elemanındaki görevi 
Body diyotunun iletime geçene 
kadarki zamanda Parazitik etkiyi 
bastırmasıydı. Fakat buradaki 
amacı Trafonun Zıt EMK bileşenini 
bastırmadır. Burada L*i*i/2 olan 
bobinin Reaktif gücünü bastırması 
için daha yüksek kapasite ve daha 
güçlü dirençlere ihtiyaç vardır. Bu 
dirençler büyük olacağından 3 adet 
küçük direnç takmayı uygun gördük. 
Aynı şekilde trafo sarımını primer 20tur, sekonder 10*2 tur yapmayı uygun gördük. 



 

 

 

 

Trafo çıkışı diyotlar ile doğrultulur. Doğrultma zamanında diyotun Qrr yani ters 
toparlanma enerjisi vardır. Ve ek olarak başlangıçta iletime geçme gecikmesi vardır. 
Akım arttıkça bu iki etki de aynı oranda artmaktadır. Bu negatif etkiyi baskılamak için 
aynı şekilde RC snubber kullanmayı uygun gördük. Bu snubber diğer iki snubbere 
göre daha düşük güçlüdür. Böylece çıkış gerilimi daha pürüzsüz olmaktadır ve 
diyotun üzerindeki stresi azaltmaktadır. 
İndüktör koymamızdaki neden ise değişken gerilimleri elde edebilmek içindir. İnduktor 
olmasaydı kapasitelerimiz her zaman maksimum gerilime şarj olacaktı. Böylece hem 
ayarlı gerilim hem de düşük akım dalgalanmasını sağlayacaktır. 

 
Akımımızı üstteki opamp devresi ile 
okuyacağız. Akım 4mR 
direncimizden geçtiğinde Amper 
başına 4mV gerilim düşümüne 
sebep olacaktır. Biz opamp ile 
gerilimi 40 kat yükselttiğimizde 
Amper başına 160mV elde 
edeceğiz. Maksimum 20Ampere 
izin verdğinden 3.2V çıkış verecektir. 
2.2V ise mikroişlemcimize gidip gerekli dönüşümler uygulandığında geçen akımı 
ölçmüş olacaktır. 

 

Geçen akım aynı zamanda bir 
opampa daha gitmektedir. Bu opamp 
mikroişlemci izin vermiş olsa bile 
bizim ayarladığımız akımı geçtiğinde 
şarj cihazımızın gücünü kısma emrini 
SG3525’e ulaştıracaktır. Böylece 
emniyeti sağlamış oluyoruz. 



 

Konverter çıkışımızın max 
gerilimi 60V olacağını düşünürsek 
(60*4.7)/104.7 ile 2.6934V 
mikroişlemcimize iletecektir. Direnç 
değerleri değiştirilerek daha hassas ve 
farklı voltajları okuyabilen bir sistem 
yapılabilmektedir. Biz opampı buffer 
olarak kullanmayı uygun gördük 

 

 

 

 

 

 

İzolasyonu 
sağlamak amacıyla asla 
şebeke girişi ile konverter 
çıkışının referans uçlarını 
birbirine bağlamıyoruz. İki 
katın birbiri ile 
haberleşmesini optokuplör 
üstlenecektir. Yanda 
görüldüğü gibi hem mikro 
işlemcimiz, hem 
opampımız, hem de TL431 
Voltaj kontrol entegremiz 
şarj cihazımızın çıkışını 
kontrol etmeyi sağlar. 
Düzenli olmasını istediğimizden dolayı 2 ayrı optokuplor ile bu kontrolü sağladık. 



SİMULASYON ÇALIŞMALARI 
 

 

Kontrolcümüz olan SG3525 entegremizi Proteus üzerinde çalıştırarak 
tasarımını yaptığımız sistemi doğru anahtarlayabileceğini görmüş olduk. 
Simulasyonda 36kHz sinyal çıkışı görünmektedir. Ancak biz 48kHz istiyoruz. Bu 
hatanın nedeni SG3525’in kütüphanesinin hatalı olmasından dolayı olduğu 
düşünülmektedir. 

 

 

Ve SG3525’in çıkış dalga şeklini görmekteyiz. İki çıkış arasında DeadTime 
yani ölü zaman bulunmaktadır. Nedeni ise üst Igbt kapanmadan Alt Igbt nin 
açılmasını önlemektir. Bu zamanı 7 nolu DISC pinindeki direnci değiştirerek 
ayarlayabilmekteyiz. Hesabımız %5 duty cycle bekleme oranıdır. Sistem tam yükte 
%90duty cycle anahtarlama yapacaktır. 



 

 

Sistem tasarımının değerlerini Texas Instruments tasarım programı 
kullanılmıştır. Başlangıç Değerleri kendi belirlediğimiz değerlerle değiştirerek 
Tasarımımız belirlenmiş olmaktadır. 

 

 

Tam yükte Trafo Primer sargısı Gerilimi ve Akımı dalga şekli şekildeki gibidir. 
10A max akım geçtiğinden sigortatı da bu sebeple 12Amper ve üstü seçmiş olduk. 

 

Trafo sekonder sargısının gerilimi ve indüklenen akımı göstermektedir. 



 

 
 

Akım doğrultulduktan sonra 
indüktör sayesine Kare dalga olan 
akım sinyalimiz düz bir hale 
gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobindeki indüktanstan dolayı Igbt kapanma 
zamanlarında üretilen ters emk yı baskılamak için 
PCB tasarımımızda kullandığımız RC filtreyi 
simulink ortamında modelledik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu blok ise 48kHz %90 dutycycle üretir. Vgs1 ve vgs2 ise Igbt’lere iletilir ve 
anahtarlanması sağlanır. 



 

Bu devre ise şebeke gerilimini 
doğrulttuğumuz kısımdır. Biz 
köprü diyot kullanarak daha 
kompakt ve soğutucuya kolay 
bağlanan bir yapıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesapladığımız değerleri trafo bilgilerini girdikten sonra 1A akım geçtiğinde açık 
kontrol sürdüğümüzde yazdığı gibi gerilim çıkışı almaktayız. 



 

 

 

Sabit Dutycycle ile 18amper akım çektiğimizde ise gerilim dalgalanması (mavi) 
şekildeki gibidir. Fazla olamsının nedeni indüktör değerinin düşük olması ve 
depolama kapasitelerin düşük olmasıdır. 

 

 
 

Bu yük altında giriş gerilimi ise 

Dc link kapasitörünün her trafodan 
akım geçişinde yaptığı ripple 
gerilimi göstermektedir. Daha 
yüksek kapasite daha düşük ripple 
oranına sahiptir. Ancak Boyut ve 
maliyet ciddi miktarlara çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

Burada ise %98 duty cycle oranında çıkış gerilimi ile trafo sekonder çıkış gerilimi 
görülmektedir 1Amper çıkış akımında ripple nerdeyse görülmemektedir. Akım arttıkça 
Ripple artmaktadır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BASE 
 

 

 
PCB Tasarımımız ise giren enerji soldan sağa gidecek şekilde tasarlanmıştır. Ortada 
trafo bulunmaktadır. Trafo izolasyonlu bir şekilde enerji dönüşümü yapmaktadır. 
Arasında ise 8mm izolasyon bulunmaktadır. 

 

Üreteceğimiz baskı devremiz aynen bu şekilde görülmesi planlanmaktadır. Yüksek 
akım geçen yollardaki Soldermask kaldırılarak üretilecektir. Böylece lehim ve bakır tel 
ile akım kapasitesi arttırılacaktır. Kartımıza M3 montaj delikleri açılıp Ground 
tabakasından yalıtılmıştır. 



 

 

 

Baskı Devre tasarımında önceliğimiz devremizin az yer kaplamasıydı. Ağırlıklı 
olarak SMD komponentler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Yüksek akım geçen yollar 
çıplak üretilmiştir. Daha sonrasında lehimle kaplanacaktır. Bakı devremiz çift 
katmandır ve her iki yüzeyinde de komponent bulunur. Via ile üst ve alt katmanın 
Gorund yüzeyinin gerilimlerini eşitleyerek özellikle opampların yanlış ölçüm 
yapmasını engellemiş oluruz. Vida ve kablo kalınlıklarına göre uygun delikler açtık. 
Her dışardan karta olan bağlantının soketli olmasına özen gösterdik. Montaj 
sırasında bize fayda sağlayacaktır. 

 



 

 

 

ÜRETİM 
 

 

Üstteki Alüminyum soğutucu bloğu hurdalar arasında bulduk. Kendisi bizim şarj 
cihazımızın ürettiği ısıyı atabilecek yapıda olduğundan kullanmaya karar verdik. 
Gerekli kesimleri delimleri yaptıktan sonra alüminyum kutuya monte edip diyotların ve 
Igbt elemanların soğutulmasında kullanılacak. 



 

 

Üretim çalışmalarına yüksek ısı ile yakınlarındaki komponentlere zarar vermemek 
adına yapılan ilk işlem bakır tel ile yol kalınlaştırma oldu. 18Amperi 180mils genişlikte 
1Oz kalınlıktaki bir bakırın sağlayabilmesi zordur. Bunun için 18awg bakır tel ve bol 
lehim ile 18Amperi çok rahat kaldırabilen bir yol üretmiş olduk. 3oz bakır kalınlığıyla 
üretim yapılsaydı çok maliyetli olacaktı. 

 



Ardından birkaç komponenti takıp reaktör sarımına başlarız. 1.5mm çapta 
Bakır tel bulamadığımızdan dolayı iki adet 1mm çapta bakırı paralel bağlayarak 
gerekli akım ve indüktans değerini elde etmiş olduk. 

 
 

 

Parça parça SMD komponent yerleşimi ve lehimlemeleri yapılmıştır. Şebeke 
girişinden Trafoya kadar 9Amper maksimum akım geçeğinden dolayı yalnızca 
lehimle yolu kalınlaştırdık. Bakır tele ihtiyaç duymadık. 

 



Trafomuz Toroid şekindedir. Sargıyı 26Awg Telden 10 paralel tel burarak yaptık. 

Bunun nedeni yüksek frekanstan kaynaklı deri etkisini yok etmektir. 𝛽 = 
6.62

 
√ƒ 

ile deri 

etkisinin 0.58mm olduğu görülmektedir. Yani Çapı 0.58den düşük tel kullanmamız 
gerekmektedir. Yoksa telin alternatif akım direnci artacaktır. Manyetik akı yoğunluğu 
B=1000gauss kabul ettik. Bu sebeple Tel akımı sabit olduğundan dolayı Tur sayısını 
düşük tutmalıyız. Aksi taktirde Nüve Doyuma gidecektir ve hata ile karşılaşacaktır. 
Ns/Np oranının 2 olması gerektiğinden Primere 20tur, sekondere 2*10tur sarılacaktır. 

 

Primeri sarılan nüve şekildeki gibidir. 
 

 

 

Yerleşik Şarj cihazımız şekildeki gibidir daha sonra nüvenin geri kalanı sarılmıştır ve 
gerekli komponentler takılmıştır. 
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https://s5.dosya.tc/server4/bgc3aw/yerlesik_sarj.rar.html


Batarya Paketleme 
Hücrelerin Özellikleri; 

 

✓  Hücre olarak Panasonic üretimi NCR18650b Lithium ion 

pil kullanıldı. Pilimiz 3.2Ah kapasiteye sahiptir. 

✓  Şarj için 0 ila +45 derece, deşarj için -20 ila +60 derece 

ve depolama için ise -20 ila +50 derece aralığı uygun 

görülmektedir. 

✓  Pil deşarjı için 2C yani 2*3.2A sürekli deşarj akımına 

izin vermektedir. 

✓  Şarj için bu oran 0.5C yani 1.6A’dir. Pil maksimum 

4.2V Nominal 3.6V ve Minimum 3V durumları belirtilmiştir. 
 
 
 

 
 

 

✓  Hücreler en verimli 40 derecede çalışmaktadır. 

Bu yüzden batarya kutusu 40 derecede sabit 

tutacak şekilde tasarlandı. Sıcaklık artınca ana 

BYS karta bağlı sıcaklık sensörü olarak DHT22 

Sıcaklık ve Nem Sensörü kullanılacaktır. LM35 

Sensörü yerine DHT22 Sensörü kullanılma 

nedeni ise temas ile değil ortam sıcaklığı ile 

ölçüm sağlanmasıdır. Fanların sürme işlemleri 

transistörler aracılığıyla yapılacaktır. 



✓  Pil 18650B diye adlandırılıyor. 18mm Çap, 65mm 

uzunluk, 0 ise silindirik olduğunu belirtmektedir. Kılıfı ile 

birlikte yandaki gibi boyut artışı sağlamaktadır. 

✓  Hücrelerin optimum çalışma sıcaklığı 20 derece, ısıl 

sürüklenme sıcaklığı ise 25 derecedir. 

 

 
Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batarya paketleme sisteminn dış gövdesi AISI 1020 Soğuk haddelenmiş çelikten imal 

edilmiştir. Kullanılan malzeme bize birçok yönde fayda sağlamıştır. En önemli 

faktörler kolay kaynak edilebilirliği ve sağlam olması ve birim maliyetinin düşük 

olmasıdır. 
 
 

 

 
 
 

Sistem tasarımı dikkate alındığında dış çerçeve için 2 mm kalınlığında saclar giyotin 

makas ve lazer kesim bölümlerinde özenle kestirilip punta kaynağı attırılmıştır. 

Tasarımı tamamen Balsec takımına aittir. İmalat ait resimler aşağıda yer almaktadır. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polieter Eter Keton (PEEK ) Filament Elektriksel Özellikler 

 
 

❖  Dielektrik Sabiti (@ 1Mhz) : 3.2 - 3.3 

❖  Dielektrik Kuvveti (kV.mm-1) : 19 

❖  Güç Kaybı Katsayısı (@ 1Mhz) : 0.003 

❖  Hacimsel Özdirenç (ohm.cm) : 1015-1016
 

 

 
AISI1020 ÇELİK MUKAVEMET ÖZELLİKLERİ 

 
 
 

Polieter Eter Keton Özellikleri 
 

 
 

 
Özgül ağırlık 

1,26-1,32 

g/cm3
 

 

Başlangıç modülü 3,6 GPa 

Kopma mukavemeti 90-100 MPa 

Kopma anındaki 

uzaması % 50 

Nem geri kazanımı % 0,1 

Dielektrik kuvveti 190 kV/cm 
 

5.1016
 

Özdirenç ohm.cm 
 

Isı sığası 134 kJ/kgCo
 

Isıl iletkenliği 0,25 W/m/Co
 

 

Isıl genleşme 

katsayısı 

72-85 

10−6(C◦)−1
 

 
 



Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

 
 

 
Hücreler paket içerisine 13’lü seri şekilde 

bağlanmıştır. 338 adet hücre paralel şekilde 26 sıra 

birleşimiyle pakete yerleştirilmiştir. 

Elektrik enerjisinin yalnızca ilgili iletken üzerinden 

geçmesini sağlamak, oluşabilecek kısa devre 

akımlarını önlemek ve araç içi güvenliği sağlamak 

için modüller arasına peek (polieter eter keton) 3 mm 

kalınlığında boyunda levhalar kullanıldı. Hücrelerin 

paket içerisindeki yerleşimi paketin boyutları ve 

detayları teknik resimde detaylı olarak verilmiştir. 



Batarya Soğutma Sistemi 

 
 

Batarya Soğutma Sistemimiz batarya kutumuzun kapağında bulunan 8 adet fan (DC 

24V) kapak üzerinde bulunan 1,5 mm kalınlığındaki kanatçıklar yardımıyla soğutma 

sistemini tamamlar. Sistemimizin ortam sıcaklığını 70 ᵒC den 40 ᵒC ye ortalama 5 

dakika gibi bir sürede düşürmesi hedeflenmiştir ve tasarım ona göre yapılmıştır. 
 
 

Devre Şeması 
 

Pil modüllerinin arasında sıcaklık sensörü konumlandırılarak sıcaklığın limit değerin 

üzerine çıkması durumda fanlar devreye girer ve fanlar sürekli olarak çalışmamış 

olur. 

 

 

Kanatçık Yapısı 



Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

Sistem Topolojisi 

 
 

Aracımızda 2 adet motor bulunmaktadır. 

Aracın kayma yapmaması için motorların 

torkları eşit olmalıdır. Motor sürücümüzde 

kullandığımız her faz için aşağıdaki devre 

ile akımını ölçeceğiz. Motorlarımızın içinde 

bulunan Hall sensörleri sayesinde gerekli 

devir bilgisini belli matematiksel formüllerle 

elde edeceğiz. 

 
Dönüş sıralarında iç teker ve dış tekerlerin 

yarıçapları farklı olacaktır. 

 
 
 

Direksiyonumuz 1.4 tur dönmektedir. Bu 504 

derecenin 252derecesi merkezden tam sağ, 

diğer 252 derecesi merkezden tam sol içindir. 

Biz açı bilgisini ölçmek için 270 derecelik 

potansiyometre kullandık. 252 dereceyi 135 

dereceye dönüştürmek için ise hali hazırda 

kullanılan merkezdeki dişliye ek dişliler 

koyarak istediğimiz dönüştürme oranını 

yakalamak istedik. 

 
 
 
 
 
 

 
21 adet dişliye sahip olan ana dişlimize 29 dişe 

sahip şekildeki gibi bir dişli tasarladık. Oran 

21/29’dan 0,72413 tur dönüşümü yapar yani toplam 

504derece olan ana dişlimiz 364.9655 Derece 

dönüşe sahip olur. 

Üstteki dişliyle alttaki bire bir dönüş açısına sahip 

olduğu için yan, 364.9655 derece aynen 15 dişe 

sahip parçaya aynen aktarılıyor. 



 
 

15 adet dişliye sahip parça 364.9655 

derece dönüyorsa bizim 2.dişlimizin 270 

dereceden az dönebilmesi için 1.3517kat 

daha fazla dişe sahip olmalıdır. 

15*1,3517 = 20,27 diş sayısına sahip 

olmalıdır. Tam sayı olması gerektiğinden 

21 diş sayısı olarak tasarlayacağız. 

 
15 adet dişliye sahip parça 364.9655, 21 

adet dişliye sahip parça 260.68964 derece 

dönüyor olacaktır.Böylece 504derece 

dönen merkezi dişli hareketini 260.68964 

dereceye oranlamış olduk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Potansiyometre 5k gibi yüksek bir empedansa sahiptir. Yol uzun olacağından dolayı 

opamp ile alçak geçiren devre tasarımı yapılmıştır. İsteğe göre direksiyon açı 

değişiminin 100mS kadar gecikmeli şekilde motor sürücülere iletimi 

sağlanabilmektedir. Bu durum yoldaki çukur veya çıkıntıyı ortalamak için 

kullanılabilmektedir. 



 

Baskı devremiz tek taraflı pcb 

ile üretilcektir. Opamp 5V-0V 

aralığında çalışabilmesi için 

Çıkış gerilimine göre +-2V 

beslenmesi gerekmektedir. Biz 

+-8V beslemeyi uygun gördük 
 

 

Baskı devremizin üstten 

komponent yerleşimi şekildeki gibi olacaktır.Aracımızın dış tekerin maksimum dönüş 

açısı 35derecedir. İç tekerin 

maksimum açısı ise 27.7 

derecedir. Aracın merkezi dönüş 

açısı ise (35+27.7)/2 ile 31.35 

derece olduğu görülmektedir. 

Direksiyonun 252 derece 

dönüşü bize 31,25 derece teker 

dönüşüne karşılık gelmektedir. 

Tekerin her bir derece dönüşü 

potansiyometrenin 4,171 derece 

dönmesini sağlamaktadır. 

Mikroişlemcimize bu verileri 

gönderdiğimizde aşağıda hesapladığımız gibi bize iç e dış tekerin hız ve moment 

oranını verecektir. 

Bu hesaplamaları mikroişlemcimize yaptırırız. Ardından sürücülere yönlendiririz. 
 
 
 
 

 



 

KONTROL ALGORİTMASI 
 
 
 

 



Benzetim çalışmaları ve test sonuçları 

 

 
Simulink ortamında yaptığımız benzetim şekildeki gibidir. Potansiyometreden okunan 

gerilim değeri 1 ile 0 arasında oranlarız. Ardından 270 derece ile çarpıp değerin 0 ile 

270 derece arası ayar olmasını sağlarız. Bize merkez noktası 135 derece olan 

potansiyometrenin merkezden ne kadar dönüş yaptığı gerektiğinden, 135 ve üstü açı 

için dereceden 135i çıkartıp 4,1298 değerine böleriz. Aynı şekilde derece 135ten 

düşükse bu sefer 135-(derece) yaparak bulduğumuz sonucu 4.12698 yaparız ve 

tekerlerin kaç derece döndüğünü görürüz. 

 
Yukarıdaki bir durum için yaptığımız çalışmayı görmektesiniz. POT dirençlerini 

değiştirerek açı bilgisini değiştiriyoruz. 120 derece açı yaptığımızda 135-120 yaparak 

potansiyometrenin 15 derece açı değiştirdiğini görürüz. Ardından teker derece başına 

pot açı değişimi olan 4.12698 değerine bölerek tekerlerimizin 3.634 derece 

döndüğünü görürüz. Ardından araç ölçülerini bildiğimizden dolayı iç ve dış teker 

yarıçaplarını hesaplayarak gerekli tork ve hız bilgilerini AKS’ ye ve sürücülerimize 

bildiririz. 

 

 
 
 

 
https://s5.dosya.tc/server4/7kifrs/elektronik_dif.rar.html 

 
 

https://s5.dosya.tc/server4/7kifrs/elektronik_dif.rar.html


Araç Kontrol Sistemi 

1) Mikroişlemci 

Gelişim raporunda seçmiş olduğumuz STM 

serisi işlemcilerle (STM32F407VG ve 

STM32F103C8T6) çalışmaya devam ediyoruz. 

Gelişim raporundan bu yana olan mikroişlemci 

değişiklikleri şu yöndedir: 

- BYS’de (Batarya Yönetim Sistemi) 

STM32F103C8T6’ya nazaran kullanılacak 

olan ek İşlemci ATMEGA2560’tır. 

STM32F103C8T6’da yaptığımız bazı testler 

sonucu BYS sistemi için ATMEGA2560’ı 

uygun gördük. 

- AKS sisteminde kullanılacak olan STM32F103C8T6 İşlemcilerinin sayısını 

düşürme kararı aldık. Bu verdiğimiz sayı düşürme kararı ile hem CAN-BUS 

hattı olarak hem de yazılımsal olarak AKS sisteminin daha az karışık ve daha 

stabil olması hedeflenmiştir. 

 
2) Motor Tork Kontrolü 

Motor tork kontrolünü gelişim raporunda 

sensörlerle yapmayı planlamıştık ama ekipçe 

yapılan araştırma ve toplantılar sonucunda motor 

tork kontrolünü motor sürmede kullandığımız 

motor sürme verisiyle sadece yazılımsal olarak 

yapmaya karar verdik. Gerekli hız, ivme, tork, vb. 

değerleri elimizdeki gerilim, akım ve motor sürme 

bilgisi gibi veriler ile yazılımda formüle ederek 

hesaplayacak ve motor tork kontrolünü 

sağlayacağız. Gerekli BLDC motor hesaplamaları 

kısmını motor sürücü kısmında formülleriyle 

bahsettik. BYS’de de bahsettiğimiz gerilim okuma 

metodunu motor tork kontrolünde kullandık. 

LM7805 regülatörüyle gerilim okuması yaptık. 

BYS’de akım okumasını ACS712 entegresiyle 

yapmamıza rağmen motor tork kontrolündeki akım 

okumasını OPA340UA opamp’ı ile kurduğumuz 

akım okuma devresiyle yaptık. 

 

 
 
 
 

3) Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu 



Gelişim raporuna sadık kalarak motordan enerji elde etmek gibi bir amacı ilk 

senemizde rafa kaldırdık. Geri kazanımsız motor frenini kararına devam ediyoruz. 

4) Araç Enerji Yönetim Sistemi 

Aracımızda gelişim raporunda da bahsettiğimiz gibi BYS ve Yerleşik Şarj 

biriminde STM32F103C8T6 mikro işlemcisini kullanacağız. Gelişim raporundan 

farklı olarak BYS’de batarya hücrelerinde STM32F103C8T6 değil ATMEGA2560 

kullanacağız. Hücrelerden aldığımız verileri CAN-BUS protokolüyle bir 

STM32F103C8T6’da toparlayıp oradan da ana AKS kartına STM32F407VG’ye 

gönderecektir. Motor Tork Kontrolü, Yerleşik Şarj Birimi ve BYS gibi birimlerde 

yapacağımız gerilim ve akım okumalarıyla araç içi enerji yönetim sistemini başarılı 

bir şekilde sağlayıp seçtiğimiz araç içi ekranlar ile bu ölçtüğümüz değerleri ve bu 

değerleri formüle ederek oluşturduğumuz verileri anında izleyeceğiz. 

5) Arıza Teşhisi 

Arza Teşhisi bölümünde Gelişim raporunda da bahsettiğimiz gibi arıza 

yaratabilecek sistemlerde (BYS, Motor Sürücü, Yerleşik Şarj Birimi, vb.) ölçülen 

gelim (lm7805 ile), akım (BYS’de ACS712 ile, motorda akım okuma devresi ile) ve 

ısı (LM35 ile) ile devreye girecek uyarı ve aşırı riskli durumlarda aksamların 

kapanmasını sağlayan sistemler ile Arıza Teşhisi görevini yerine getiriyoruz. Uyarı 

sisteminde LED’ler, buzzer’lar ve araç içi ekranlar kullanılacaktır. Yaptığımız 

küçük ölçümler ve testler ile uyarı 

durumlarını kat kat ayırarak uyarı 

seviyesine göre sürücüye ve Pit ekibine 

bilgi gidecektir. Aşırı tehlikeli durumlarda 

direkt güç kesilerek olumsuz durumların 

önüne geçilecektir. Aynı zamanda 

herhangi bir arıza yaşanmaması için 

soğutma sistemlerimizde aktif olarak 

çalışacaktır. 

 

6) Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Gelişim raporuna sadık kalarak planlanan CAN-BUS sisteminde çalışmaya devam 

ediyoruz. Gerekli teorik ve yazılım çalışmaları ile CAN-BUS sistemini hatasız bir 

şekilde kurmayı planlıyoruz. Bu raporda 2 adet STM32F407VG ile 2 adet MCP 

2551 haberleştirerek küçük bir simülasyon yaptık. İşin yazılımsal kısmına 

geçmeden önce CAN-BUS sistemi hakkında öğrendiğimiz teorik bilgilerimiz 

şöyledir: 

 

CAN-BUS Mesaj Önceliklendirme ve Şifreleme 



CAN-BUS mesajları belirli çerçevelerden oluşmaktadır. Çerçevelerin detaylarına 

sonraki kısımda (CAN-BUS Mesaj Yapılandırılmaları) bahsedeceğiz. CAN-BUS 

sistemi, istenmeyen mesajları filtrelemek ve mesaj akışının daha stabil olması için 

kabul filtresi ve maske değerlerini kullanır. Aynı zamanda bu sistem filtre ve 

maskeleri kullanmak ve bu görevi yerine getirmek için ürün yazılımı içerir. 

Filtreler ve maskelerin amacı sistemi daha stabil ve karmaşa olmadan 

mesajlaştırmasını sağlamaktır. Filtreler gelen mesajlardan belirli aralıktaki ID 

numarasına sahip mesajları çekmek için kullanılır. Maskeler ise çekilen bu 

mesajların hangi bitlerinin karşılaştırılacağını belirler ve bu bitler tek tek 

karşılaştırılır. Eğer bir maske biti sıfıra ayarlanmışsa (0x0000), gelen ID biti, filtre 

bitinden bağımsız olarak otomatik olarak alınır. Bir maske biti bire ayarlanmışsa 

(0xFFFF), karşılık gelen ID biti, filtre biti ile karşılaştırılır. Eşleşme olursa kabul 

edilir, aksi taktirde gelen çerçeve reddedilir. 

CAN-BUS Mesaj Yapılandırılmaları 

 
CAN sistemlerinde veriler paketler halinde iletilir ve iki tip paketleme yapılır. Bu 

paketlemeler CAN2.0A STANDART CAN ve CAN2.0B EXTENDED (Geliştirilmiş) 

CAN’dir. STANDART CAN 11 bit tanımlayıcıya sahipken EXTENDED CAN 29 bit 

tanımlayıcıya sahiptir. Aralarındaki en temel fark tanımlanacak mesaj sayılarıdır. 

 
- STANDART CAN ’de 2 üzeri 11’den 2^^11= 2048 adet mesaj tanımlanabilir. 

 
- EXTENDED CAN ‘de 2 üzeri 29’dan 2^^29= 536 870 912 adet mesaj 

tanımlanabilir. 

 
Bu bilgilerin tutulduğu alana mesajın ID alanı denir. Mesaj önceliğini tanımlamada 

önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi, buradaki sayı dikkate alınır Veri yolunda 

mesaj paketleri çerçevelere bölünerek iletilmektedir. Mesaj cinsine göre iki farklı 

mesaj türü vardır. Bunlar veri çerçevesi (Message Frame) ve istek çerçevesidir 

(Remote Transmit Request Frame). Farkları ise veri çerçevelerinin en fazla 8 

byte uzunluğa kadar veri taşıyabilmesi, istek çerçevesinde ise belli bir mesaja ait 

verinin istenmesidir. Özetleyecek ve örnekleyecek olursak veri çerçevesi okunan 

ya da ölçülerin değerlerin verisini taşırken istek çerçevesi bu tarz ölçülen verileri 

ya da komutları kullanmak için istekte bulunuyor. 

 

Base Frame (Temel Çerçeve) 

Tüm çerçeveler SOF (Start Of Frame) sinyali başlar. Bu sinyal 1 bitlik Dominant 

bir sinyaldir. 



Başlangıç sinyalinden sonra 12 bit olan denetim alanı bulunmaktadır. Bu 12 bitlik 

alanın ilk 11 bitlik alanı mesajın ID numarasının etiketlendiği yerdir. Denetim 

alanının son biti RTR alanı ise bu mesajın çerçevesini belirleyen bittir. Eğer RTR 

biti 0 yani dominantsa bu çerçeve veri çerçevesidir ve veri alanında mesajın 

verisi vardır. Diğer türlü RTR biti 1 yani recessive ise istek çerçevesidir ve veri 

alanına sahip değildir. Bu çerçeveyi alan alıcı ID alanındaki değeri okuyarak 

çerçevenin türünü ve hangi veriyi göndermesi gerektiğini anlar ve haberleşme 

hattı boş olduğunda mesajı gönderir. Bu durum sayesinde CAN-BUS protokolü 

master ve slave olarak çalışabilmektedir. ID numarasının olduğu kısımda ilk 7bit 

ardışık olarak recessive (1111111) olamaz. 

 
Denetim alınanından hemen sonra kontrol alanı gelmektedir. Kontrol alanının ilk 

biti IDE tanıtıcı biti bize 11 bitlik ID numarası alanının CAN2.0A STANDART CAN 

olduğunu belirten dominant bir bittir. Bu bitin ardından r0 kullanılmayan rezerve 

biti gelir. En son olarak 4 bitlik DLC biti gelir. DLC biti eğer çerçeve veri gönderen 

bir çerçeve ise gönderilen verinin kaç byte olduğunu bize söyleyen bir bittir. 

 
Kontrol alanından sonra veri alanı gelmektedir. Veri alanı eğer çerçeve veri 

çerçevesi ise en fazla 8 byte veri taşıyan bir alandır. 

 
Veri alanından sonra CRC (Döngüsel Fazlalık Kontrolü) alanı gelmektedir. Bu 

alan 16 bitliktir ve ilk 15 bit CRC bilgisinden son biti CRC Delimiter (sınırlayıcı) 

bitinden oluşmaktadır. CRC alanı SOF (Start Of Frame) bitinden CRC alanına 

olan kadar alandaki verinin doğru olup olmadığının anlaşıldığı kısımdır. Veriyi 

gönderen düğüm ya da kaynak, gönderdiği veri üzerinde birtakım hesaplamalar 

yaparak 15 bitlik CRC bitini hesaplar ve genel çerçeveye dahil eder. Bu alan 

veriyi aldığına göndericinin yaptığı gibi aynı hesaplamaları veri üzerinde yapar ve 

ilk hesaplanan ile son hesaplanan sonuç aynı ise mesaj doğru gönderilmiştir. 

Alıcı düğümlerden en az bir tanesi veriyi yanlış aldıysa veri mutlaka tekrar 

gönderilmelidir. 

 
CRC alanından sonra ACK (Mesaj Alındı Bilgisi) alanı gelmektedir. Bu alan 2 

bittir. Gönderici ilk bitini recessive gönderir. Eğer gönderilen veri en az b alıcı 

tarafından doğru alınmışsa alıcı yola dominant biti yazar. Burada bu 

bahsettiğimiz olayla gönderici bu mesajın en azından bir kere bile doğru 

alındığını anlar. Eğer ki dominant bit gönderici tarafından okunamazsa ACK 

bitinden ötürü bir hata olduğunu anlar ve gönderici veriyi tekrar yollar. Bu alanın 

son biti ACK Delimiter bitidir ve recessive’dir. Eğer gönderici İstek Çerçevesi 

yollamışsa, alıcı da iletim hattının boş bir anında cevabını göndericiye yollar. 

 
ACK alanından sonra çerçevenin sonlandığını söyleyen son alan EOF (End Of 

Frame) alanı gelir. Bu alan 7 bitliktir. Bu alandaki bitler recessive’dir. Son olarak 



INT alanı gelmektedir. Bu alan çerçeveler arası boşluktur. 3 bitlik recessive bir 

alandır. Buradan sonra Base Frame’de bir mesaj gönderilmiş ve alınmış olur. 

 
Extended Frame (Gelişmiş Çerçeve) 

Daha önce de belirttiğimiz gibi CAN2.0B’nin ID numarası 29 bitliktir. CAN2.0B 

CAN2.0A’ya göre geliştirilmiştir. İki protokolde aynı yolla çalışabilmektedir. 

 
Bu çerçevede SOF (Start Of Frame) ile başlamaktadır. Sonra 32 bitlik denetim 

alanı gelmektedir. Bu alanın ilk 11 biti CAN2.0A gibi ID A alanıdır. Sonrasına 

RTR yerine recessive SRR biti gelmektir. Ondan sonra CAN2.0A’da olduğu gibi 

IDE biti gelmektedir. Bu bit farklı olarak recessive’dir çünkü 29 bitlik ID 

numarasına sahip mesajlar iletmektedir. IDE bitinden sonra 18 bitlik ID B alanı 

gelir. Denetim alanının son bölümünde CAN2.0A’da olduğu gibi RTR alanı gelir 

ve bu alan verdiği lojik 0 ve lojik 1 değerine göre istek veya veri çerçevesi olur. 

 
Denetim alanından sonra kontrol alanı gelir. Kontrol alanı CAN2.0A’dan farklı 

olarak r0 ve r1 olarak 2 tane rezerve bitine sahiptir ve Base Frame’de olduğu gibi 

bunlarda kullanılmaz. Son olarak 4 bitlik DLC alanı gelir ve Base Frame’de 

olduğu gibi veri varsa verinin kaç byte olduğunu söyler. 

 
Kontrol alanından sonra veri alanı gelmektedir ve Base Frame ’deki mantığıyla 

tamamen aynıdır. Eğer çerçeve bir veri çerçevesiyse en fazla 8byte olan verinin 

taşındığı alandır. 

 
Veri alanından sonra CRC (Döngüsel Fazlalık Kontrolü) alanı gelmektedir. 

CAN2.0A’daki göreviyle tamamen aynıdır. Mesajın doğruluğunu sorgulama 

görevi vardır. Şekildeki CRCD alanı CRC Delimiteri gösterir. 

 
CRC alanından sonra ACK (Mesaj Alındı Bilgisi) alanı gelmektedir. Bu alanda 

CAN2.0A’daki göreviyle tamamen aynı göreve sahiptir. Şekildeki ACKD alanı 

ACK Delimiteri gösterir. 

 
ACK alanından sonra EOF (End Of Frame) alanı gelir. Base Frame’de olduğu 

gibi çerçevenin bittiğini gösteren alandır. EOF alanından sonra çerçeveler arası 

boşluk olmasını sağlayan INT alanı gelir ve mesaj sonlanmış olur. 



CAN-BUS Bit Süresi Hesabı 

Diğer haberleşme protokollerinden farklı olarak CAN haberleşmesi baud rate 

önbölücüsünü kullanarak ayarlanmaz. CAN-BUS baud rate’i kullanmamasına 

rağmen donanımında baud rate önbölücüsü vardır. Bu önbölücüyü kuanta 

denilen küçük zaman dilimlerini üretmek için kullanır. Örnek şekle göre bir bit 3 

kısma bölünmüştür. İlk kısım 1 kuanta uzunluğundaki senkronizasyon kısmıdır. 

Sonraki gelen kısımlar ise Tseg1 (Tsegment1) ve Tseg2’dir (Tsegment2). Bu 

segment kısmalarının uzunluğu kullanıcı tarafından kuanta şeklinde ayarlanır. 

Gönderilen bitin alıcıda alındığı noktanın ismi örnekleme noktasıdır (Sample 

Point) ve Tseg1’in sonundadır. Bir bit minimum 8 kuanta maksimum 25 kuanta 

uzunluğunda olabilir. Tseg1 ve Tseg2 alanlarının doluluklarıyla oynayarak 

örnekleme noktasını bir bitlik zaman içerisinde kaydırmak mümkündür. Bu 

ayarlamanın sebebi uzun olan CAN-BUS sistemlerinin örnekleme noktasını 

çekerek kararlı çalışmasını sağlamaktır. Aynı zamanda alıcılar bit 

zamanlamalarını ayarlayarak vericiye kitlenebilme olanakları vardır. Bu durum 

vericideki ufak sapmaları telafi eder. Eğer ki Osilatör hassas değil ve kesinliğinde 

bir sıkıntı varsa örnekleme noktası ileri doğru kaydırılır. Her bit, kullanıcı 

tarafından ayarlanabilen, synchronous jump width denilen, 14 kuanta süresi 

arasında değer alan bir değişken tarafından ayarlanır. 

 
Bit hızı aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır: 

(BRP=Baud Rate Presaler) 

(PCLK= Clock Sinyali Frekansı) 

 
BİT HIZI = PCLK / (BRP * (1 + Tseg1 + Tseg2)) 

 
Denklemimiz şu an bir sürü bilinmeyene sahiptir. İstenilen değerlere göre PCLK 

ve BİT HIZI değerlerini seçelim. Bit hızını 125Khz, PCLK’yı 60Mhz ve örnekleme 

noktasını %70 olarak seçelim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 1 bitin uzunluğunu 

kuanta cinsinden ayarlıyorduk ve bu kuanta değeri 1+Tseg1+Tseg2 değeridir. 

Şimdi denklemimiz: 

 
BRP = PCLK / (BİT HIZI * KUANTA) 

 
Değerleri yerine koyacak olursak: 



BRP = 60M / (125k * KUANTA) 

 
Bit periyodunun 8 ile 25 arası olduğundan bahsetmiştik. Bundan dolayı kuanta’yı 

8 ile 25 arasında uygun ve tam bir değer seçeriz. Kuanta = 16 olursa 

Denklemden BRP = 30 gelir. Şimdi ise kuanta’yı 16 seçtiğimiz için elimizdeki 

denklem: 

 
16 = (1+Tseg1+Tseg2) 

15 = Tseg1+Tseg2 

 
Olur. Şimdi ise örnekleme noktasını istenilen %70 değerine ayarlamak için: 

 
Örnekleme Noktası = (kuanta*70) /100 

 
Olur ve bundan dolayı 16*0.7 = 11.2 olur. Buradan Tseg1 = 10 ve Tseg2 = 5 olarak 

bulunur. Bu durumda tam sayılar kullandığımız için örnekleme noktası %70’e 

yaklaşık olarak %68,8’e denk gelir. Son olarak synchronous jump width değeri de 

aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 
Tseg2 >= 5 TKUANTA ise SJW =4 tür. 

Tseg2 < 5 TKUANTA ise SJW = (Tseg2 - 1) TKUANTA’dır. 

Bizim örneğimizde SJW=4 tür. 

Sonlandırma dirençleri 

CAN hattının iki ucunda bulunan, 

çoğunlukla 120ohm değerinde olan iki adet 

dirençten oluşur. Bu iki paralel direnç 

sayesinde CAN hattının toplam direnci, 

120ohm dirençlerin hata oranı göz önünde 

bulundurularak yaklaşık olarak 60ohm 

civarında olur. Haberleşme sistemlerinde 

bu yönteme DC sonlandırma adı verilir. 

Eğer direnç ile birlikte bir kapasitör de eklenirse AC sonlandırma yapılabilir. DC 

sonlandırma işleminde dirençlerin devreyi sürekli yüklemesi bir problem olarak 

görülmektedir. Gerilim farkına göre haberleşme yapan sistemlerde bu bir problem 

olarak 12 görülmektedir çünkü bu işlem gerilim farkının azalmasına sebep 

olmaktadır. AC sonlandırma yapıldığında ise bu problem ortadan kalkar fakat AC 

sonlandırma işleminde ise kapasitör gerilimde gecikmeye yol açar. Bu sebepten 

kaynaklı yükleme hızının üzerinde çalışan şebekelerde hataya yol açabilir veya 

haberleşmenin gecikmesine sebep olabilir. Bu sebepten kaynaklı hızlı ve uzun 

kablolar içeren sistemlerde DC sonlandırma kullanılır. Kısa kablo boyları ve 

haberleşme hızının önemi olmadığı zamanlarda ise AC sonlandırma yöntemi 

kullanmaktadır. CAN hatlarında genellikle DC sonlandırma tercih edilebilir. Bu 

dirençler genellikle CAN modüllerinin devre kartında bulunurlar. Genellikle CAN H ve 



CAN L hatları arası ölçüldüğünde 60ohm civarında bir direnç değeri okunması 

olasıdır. 

Haberleşme sistemi Şematiği 

 
Gelişim raporunda planlanan CAN-BUS Şematiği: 



Gelişim raporundan buyana değişen, en güncel planlanan CAN-BUS Şematiği 

aşağıdaki gibidir: 

Sonuç olarak işlemci sayısında azaltmaya giderek sistemin daha stabil ve rahat 

olmasını sağladık. Telemetri ve araç içi ekranlar kısmını kullanacağımız master 

STM32F407VG kartı ile bağlayarak sistemi daha stabil ve az karmaşık hale getirdik. 

 
Hedeflediğimiz CAN-BUS 

 
Şematiklerde görüldüğü gibi araç kontrol sistemi için STM32F4 kartı uygun 

görülmüştür. STM32F4 kartının can rd ve can td bacakları seçilmiş ve mcp2551 

entegresi ile kurulan devre yardımı ile bir CAN-BUS ağı kurulmuştur. Diğer elektronik 

aksam için kullanılan kartlar içinde uygun CAN-BUS devresi oluşturulmuş ve parçalar 

birbirine paralel bağlanmıştır. 

 
Kurduğumuz bu CAN-BUS sisteminde BYS 28 adet paralel batarya paketinden 

alınan bilgi, Ana BYS kartı üzerinden CAN-BUS ağı ile AKS kartına iletiliyor. 

Ardından AKS kartının algoritmasından geçerek araç içi göstergelere ve Telemetri 

modülü ile PİT ekibine aktarılıyor. Pit ekibi ise aracı yarış sırasında uzaktan 

inceleyerek olası bir durumda şoförü uyarmak için bu verileri inceliyor. BLDC motor 

üzerinde bulunan hall sensörü ile motor devri ölçülerek AKS kartına aktarılıyor ve 

AKS kartı ise araç içerisinde bulunan hız göstergesine bu veriyi aktarıyor. Araç 

içerisindeki geri vites switch’i bilgisi AKS kartı üzerinden motor sürücüye aktarılıyor. 



Araç üzerinde bulunan Şarj/Deşarj switch’i bilgisi AKS kartına bağlıdır. Eğer araç Şarj 

edilmek isteniyorsa ilk önce bu switch doğru konumda olmalı. AKS kartı bu bilgiyi 

yerleşik şarj cihazına aktarıyor. Araç içerisindeki kurmuş olduğumuz CAN-BUS ağı 

için sonlandırma direnci için 120ohm direnç seçilmiş ve DC sonlandırma yapılmıştır. 

 
CAN-BUS Simülasyonumuz 

 
Bu simülasyon çalışması için EAGLE programı ile çizilen devre şematiği breadboard 

üzerine kurulmuş seçilen entegre ve işlemcilerin sorunsuz bir şekilde çalışması 

gözlemlenmiştir. Seçilen MCP2551 entegresi ve STM32F4DISCOVERY kartı 

sorunsuz bir şekilde çalıştırılmıştır. Mikroişlemcilerin ve entegrelerin beslemesi 

Bilgisayar üzerindeki USB portu ile sağlanmıştır. 

 
Bu tez çalışmasında 2 adet STM32F4DISCOVERY kartı birbiri ile sorunsuz bir 

şekilde haberleşmiştir. 1. kartın üzerinde bulunan butona basıldığında 2. kart 

üzerindeki 4 adet LED’in binary olarak 0’dan 16’ya kadar sayması ve LED’ler yardımı 

ile bunu gözledik ve 2. kart üzerinde bulunan butona basıldığında aynı işlemin 1. kart 

için gerçekleşmiş olduğunu gördük. 

 
Kurmuş olduğumuz devre ile TEKNOFEST Efficiency Challenge elektrikli araç 

yarışları için hazırlanan BALSEC ekibimizin elektrikli araç için 2 adet işlemci ile bir 

CAN-BUS veri alışverişi sağlandığı gözlemlemiş olduk. Araç içerisinde kurulacak olan 

haberleşme sistemi için basit bir prototip kurmuş ve başarı ile sonuçlanmıştır. 

Simülasyon Devre Fotoğrafı ve Şematiği 



Simülasyon Devremizin Çalışma Videosu: 

 
https://drive.google.com/file/d/1gy_rOj_VDyF_cEqak9_fi2- 

5rf8UB6BE/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

 
Araç durumunu izleme kısmında gelişim 

raporuna yine sadık kalarak 3 adet belirlenmiş 

2,48 inç ekranla araç hızı, batarya sıcaklıkları, 

batarya gerilimleri, motor sıcaklıkları, motor 

gerilimleri ve kalan enerji miktarını başarılı bir 

şekilde kullanıcı tarafından izlenmesini 

sağlayacağız. 

 
Kullanacağımız LCD Ekranın Özellikleri: 

 
Grafik OLED LCD Ekranı 2.42 İnç boyutundadır ve çözünürlüğü 128x64'tür. Bu 

ekranı hem SPI hem de I2C protokolleri ile sürebiliriz. Kontrolcü entegre olarak 

SSD1309 IC kullanılmıştır. 

 
Teknik Özellikleri: 

• Ekran Boyutu: 2.42 İnç 

• Çözünürlük:128x64 

• Sürücü Entegre: SSD1309 

• SPI ve I2C haberleşme desteği 

• Modül Boyutu: 70.5 mm 49.6 mm x 5.9 mm 

• Görüş Alanı: 57 mm x 29.5 mm 

• Piksel Boyutu: 0.39 mm x 0.39 mm 

• Piksel Genişliği: 0.43 mm x 0.43 mm 



8) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması (Telemetri) 

 
Telemetri modülünde de Gelişim 

raporuna sadık kalarak Dorji 

markasının DRF1278F Lora modülünü 

(Lora SX1278) kullanıyoruz. Bu modülü 

kullanmaktaki başlıca nedenlerimiz 

arasında DRF1278F’in 5 km’lik bir alnı 

kapsaması ve bu modülün hem alıcı 

hem de verici olarak kullanılabilmesidir. 

Planlanan telemetri sisteminde araç içi 

topladığımız kritik veriler: 

 
• Araç hızı 

• Batarya hücrelerinin akım, sıcaklıkları ve gerilimleri 

• Motor akım, sıcaklıkları ve gerilimleri 

• Kalan enerji miktarı 

• Araç arıza durumu 

 

 
Şeklindedir. Bu verileri DRF1278F ile kuracağımız verici modülüyle pit ekibine yine 

DRF1278F ile kuracağımız alıcı modülüne ileteceğiz. 

 

 
DRF1278F’nin teknik özellikleri şu şekildedir: 

 
• Boyutlar: 17mm X 17mm 

• Çalışma Voltajı: 1,8V-3,6V 

• Çalışma Akımları: 

• Verici Modu 20dBm: 125mA 

• Alıcı Modu: 12mA 

• Uyku Modu: 1uA maksimum 

• Haberleşme Protokolü: SPI 

• Maksimum verici gücü: 20dBm-100mW 

• Alıcı Hassasiyeti 300bps: -136dBm 

• Modülasyon kayması: 10ppm 

• Kanal ayarlaması: 200KHz aralıkla 

• Frekans Aralığı: 410MHz-460MHz 



 

AKS Devre Çizimleri 

 
Ana AKS Devresi 

 

 
Bu devrede CAN-BUS sistemini STM32F407VG ve MCP 2551 kullanarak kurduk. 

CAN-BUS sistemine ek olarak seçtiğimiz OLED ekranları I2C haberleşmesiyle 

seçtiğimiz Dorji DRF1278F telemetri modülünü SPI haberleşmesiyle ana AKS 

devresine bağladık. Devrenin sol üst köşesinde 3 adet analog okuma bacağı 

ayırarak gaz pedalı ve direksiyon gibi sistemlerden okuma yapılması 

sağlanacaktır. 



Regülasyon Devresi ve Converter Devresi 

Gelişim raporundan farklı olarak 5V’luk regülasyon devresi yerine AMS1117 

entegresiyle 5V ile 3.3V üreten bir regülasyon devresi kurduk. Gelişim raporunda 

kullandığımız TPS54360 buck converter entegresi yerine LM2576 buck converter 

entegresini daha az karışık devre yapısı, temin kolaylığı ve en önemlisi converter 

devresi ile direkt 5V ürettiğimizden ötürü kullanmaya karar verdik. 
 

 

 
Korna Sürücüsü 

Korna sürücü devremizi Panasonic’in cm1-p-12v rölesi ve 

NPN BCX56 BJT SMD transistorunu kullanarak kurduk 

ama kullanacağımız röle HJR-3FF-S-H 12v rölesidir. 

Kullanacağımız korna ise Seger markasının 

50FO12.000.02K kodlu kornasıdır. 



Araç İçi Aydınlatma, Far 

Devresi ve Silecek Devresi 

Silecek motorunu ve 

aydınlatma sisteminde 

kullanılacak Power LED’leri 

sürmek için şekildeki devreyi 

kurmayı planladık. 3 adet 

NPN BCX56 SMD transistor, 

1 adet PNP BCX53 SMD 

transistor ve 1adet N kanal 

IRFP2907 Power mosfet 

kullandık. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKS Ana devresinin Pcb Tasarımı ve Fotoğrafları 
 

 



AKS ALGORİTMASI 
 
 
 

 

 
https://s5.dosya.tc/server4/h6ut1z/arac_kontrol_s.rar.html 

 
 

https://s5.dosya.tc/server4/h6ut1z/arac_kontrol_s.rar.html


İZOLASYON İZLEME 
 

İzolasyon izleme cihazımız iki ayrı ölçüm mantığı ile çalışabilmektedir. 

 
Yanda kasıtlı yaptığımız izolasyon kaçağı görünmektedir. Ölçüm 

mantıklarından biri 2 adet röle ile VCC_CHASİS ile CHASİS bacağını ve 

GND_CHASİS ile CHASİS bacağın sıra ile birbirine bağlayıp ayırmak 

olacaktı 

Böylelikle ayrı ayrı olarak pozitif ve negatif yöndeki kaçağı hesaplamış 

olacaktık. A yani VRAK3 gerilim düşümünü opamp ile Mikroişlemcimize 

yönlendirip geçen akımı VRAK3/10000 ile bulmuş olacaktık. Aynı 

şekilde Yüksek taraf akım sensörü olan INA193 ile RUK3 direncinden 

geçen akımı da bulmuş olacaktık. İki adet denklemden elde edilen eğrilerin kesiştiği 

noktadan ise kaçak dirençlerini bulmuş olacaktık. 

 
Ancak tasarladığımız ve çalışan sistemimizin çalışma mantığı ise şöyle 

olacaktır. 

CHASİS , VCC_CHASİS ve GND_CHASİS pinleri birbirine 

bağlanmıştır (Devremizdeki iki adet röleyi normalde kapalı konumunda 

bağlayıp iletimi sağlanmıştır. ) 

Mikro işlemcimiz burada yalnızca A noktası gerilimini ölçecektir. 
 
 
 

Yukarıdaki Opamp devresi ile A Gerilimi İlk önce empedans uyumlama için 

Bufferlenmıştır. Ardından Pozitif kaçak kısa devre olduğunda (Vcc ile Chasis arası) 

60V Vcc değerinde A gerilimi 0.438V olmaktadır. 11.4 Katına yükseltilen gerilim 

değeri 4.9932V olmaktadır. Böylece ölçüm skalası Tam olarak Mikroişlemcimize 

uydurulmuştur. Ground ile Chasis Kısa devre olduğunda ise A gerilim değeri 0V 



olacaktır. Sistemimiz 0 ile 4.9932 yani ADC değerimiz 0 ile 1022 olmuştur. 

 

 
A gerilim düşümü Yalnızca Kaçak dirence bağlı değildir. Aynı zamanda Vcc yani 

Araçtaki pillerin gerilimine de bağlıdır. A Gerilimi ile VCC arasında bir oran vardır. Bu 

sebeple biz Vcc gerilim bilgisini de Mikro işlemcimize aktarmalıyız. 

Sağdaki Gerilim bölücü ile Vcc gerilim değerini 10 
120+ 

ile oranlarız ve Bufferlemek 

için Aşağıdaki Opampa göndeririz. Opamp ise yüksek empedanslı sinyalimizi 

bufferlayarak Mikroişlemcimizin ölçtüğü değerin parazitlerden etkilenmemesini 

sağlamaktadır. 

 

 
 
 
 



Yukarıda Röleler ve Anahtarlama için gerekli parçalar 

görülmektedir. Bu şekilde PCB’ mizde kullandık. Ancak 

algoritma da kullanmayacağımızdan dolayı yazılımsal 

olarak röleleri dahil rtmedik. Bağlantıları normalde 

kapalı kontaklara yerleştirdiğimizden dolayı enerjiyi 

röleleri tetiklemek için kullanmıyoruz. 

 

 
Yanda eğer izolasyon kaçağı 100k Ohm değerinin 

altına düştüğünde Bize ikaz veren buzzer Ve LED 

bulunmaktadır. Fakat buzzer Yeterinde şiddetli ses 

çıkardığından dolayı 2. Bir buzzer kullanmayı uygun 

görmedik. Aynı şekilde power LED ile ikaz vermesi 

Sürücünün dikkatini dağıtacağından kazaya davetiye 

çıkarabilmektedir. Bu sebeple Yalnızca bir buzzer ile 

ikaz vermeyi tercih ettik. 
 
 
 
 

 
 

Yukarıda INA193 Yüksek taraf akım sensörü bulunmaktadır. Vcc tarafına 

bağlanan 1k direnç üzerinden geçen akımı ölçmektedir. Ancak Kullandığımız 

Algoritma için Gereksizdir. Sisteme paralel bağlandığından sökülmesi problem Teşkil 

Etmez. Malzeme israfı olmaması açısından PCB’ mizde kullanılmamıştır. 



Mikroişlemcimiz Atmega328P’dir. Ancak 

Arduino üzerinde kullanırsak bizi montaj zahmetinden 

kurtaracaktır. Bu sebeple header ile PCB’mize 

bağladık. Analog Ölçüm bacaklarının empedansı 

görece sonsuz olduğundan ve RC filtre ile Ölçüm 

hatası çok düşmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Max 60V olan pil gerilimimizi 

12V ye şekildeki gibi 

düşürülmüştür. Ardından 

7808 7805 ile Regüle 

edilmiştir. 



Simülasyon 
 
 

 

Yukarıda besleme geriliminin, Gerilim bölücü dirençlerden geçen sinyali 

görmekteyiz. 4.615Volt Arduino tarafından 945.2 (int olduğundan 946) değeri 

görmektedir. Biz yazılımsal olarak 5/1024 ile çarparak ve ardından 13 katına bölen 

dirençler için 13 ile çarparak giriş gerilimini Arduino ile okumuş oluruz. 
 

 



Yukarda ise A gerilimini Elde etme olayı görülmektedir. Burada hem opampın 

yaptığını hem de mikro işlemcinin yaptığının tersini alarak gerilimi elde ediyoruz. 

A gerilimini opamp ile 11.4 Katına çıkarıyoruz. Ardından Arduino’nun yaptığı 1024/5 

analoğu dijitale dönüştürme işlemini yapıyoruz (Bunu Arduino kendisi yapmaktadır) 

Böylece ekranda analog değeri elde ediyoruz. Ardından bunun tersini yazılımsal 

olarak yaparak A gerilimini buluyoruz. 

İlk analog değeri gerilime dönüştürürüz. (5/1023), sonrasında opampın çarptığının 

tersine çarparız (1/11.4) Bu bize A gerilimini verir. A/10000 yaparaktan geçen akımı 

buluruz ve kasıtlı yaptığımız kaçak dirence çarparak Chasis gerilimini buluruz. 

Burada Yön diye bir oranımız mevcuttur. Kaçak olmadığı durumlarda gerilim ne 

olursa olsun bizim katsayımız 8.549 olmaktadır. Pozitif kaçak olduğunda 8.549’dan 

yüksek değer alır, Negatif Kaçak olduğunda ise Daha düşük değeri alır. 
 
 

 

 
Yukarıda yazılımsal olarak if bloğu olarak karşılaştırma koyduk. Eğer pozitif 

kaçak var ise (Vcc-Vchasis)/Ia yaparaktan üst kaçağı bulur. Daha sonrasında ise 

Toplam kaçağı (Rt) ve kasıtlı oluşturmuş olduğumuz kaçağı (Rk) bildiğimizden dolayı 

hatadan dolayı oluşan kaçak ise (Rx)   𝑅𝑥 = 
Rt∗Rk

 
Rk–Rt 

denklemini kullanarak kaçak 

oluşan direnci ölçeriz. Simulasyonda hata payından dolayı 1021 ohm kaçak vardır 

gözüküyor. 
 
 
 

 



Yukarıdakinde ise 10k Ohm negatif kaçak oluşturmuş sistemde hesaplanan 

kaçak direnç değerimiz %0.1in de altındandır. 

Ancak kullandığımız opampların offset gerilim değerleri, dışardan gelen gürültüler, 

kullandığımız ölçü aletlerin hata payları, Mikro kontrolcümüzün analog dijital 

dönüştürme hata oranı, işlem yaparken küsuratın dahil edilmeme gibi nedenlerden 

dolayı %1 ila 10 arasında hata payımızın olacağı öngörülmektedir. 

 
 
 

 
PCB TASARIMLARI 

 
Tasarladığımız 

PCB’mizde en büyük sorun 

ölçümlerin kararlı ve 

gürültüsüz olması 

gerektiğiydi. 

 
ByPass kapasitelerimizi 

ölçüm noktalarında ve 

Opamp beslemelerinde 

olabilen en yakın konum 

olan 50mils mesafeyi 

geçmeyecek şekilde 

yerleştirilmiştir. 

 
Aynı şekilde Boş olan yollar 

Bakır ile kaplanıp Ground’a 

dahil edilmiştir. 

 
Görüldüğü gibi 

poligonlarımız GROUND 

için yapılmıştır, 

ve analog 

Ground ile Dijital-Power Ground birbiri ile yalnızca bir noktada birleştirilmiştir. Bu da 

üretilen paraziti en az seviyeye indirmiştir. 

 
İzolasyona yardımcı olması amacıyla montaj vidalarımız Ground’dan ayrılmıştır. Bu 

sebeple devremizi kutumuzdan veya kutumuzu araçtan izole etmemiz 

gerekmeyecektir. 



 
 
 

 
LM2576HVS Üreteceği ısıyı 

alt ve üst katmanı birleştiren Via’lar 

ile ısıyı iki tabakaya yaymaktadır. 

PCB’miz EMC yayılım kurallarına 

uygun şekilde çizilmeye önem 

verilmiştir, ancak testini 

yaptırılmamıştır. 

Yanda devrede görüldüğü gibi 

analog ve dijital Ground yalnızca 

sistem girişinde birbirine temas 

ettirilmiştir. Böylece dijital sistemin 

ürettiği di/dt parazitleri analog sistemimizin üstünden geçmemektedir. 

 
PCB’mizde yollar arası boşluk 6mils’tir. Düşük tutularak performans artışı 

sağlanmıştır. Aynı şekilde olabildiğince SMD komponent kullanılmıştır bu sebeple 

komponent boyutlarından oluşan İnduktans ve iç dirençte minimum seviyeye 

indirilmiştir 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Opamplarımız 0 5 V arası çıkış 

verecektir. Bu yüzden besleme 

gerilimleri +8, -3 arasında olması doğru 

olacaktır. 

Negatif gerilim için ek kaynak kullanmak 

yerine İzolasyonlu converter üretmeye 

karar verdik. 

 
 
 
 
 

 
Tasarımı Texas 

Instruments firmasının 

üretmiş olduğu 

konverter topolijisi 

tasarım programı 

kullanılmıştır. Ardından 

üretime geçilmiştir. 

GerçekteüÜretilecek pcbmizin 

görüntüsünü Eagle üzerinden 

öngörülmektedir. Sağ kısımda ön tarafın 

net görülebilmesi için Ground kaplama 

gizlenmiştir. 

Arka kısmı ağırlıkla Ground tabakası 

olduğundan dolayı Ground tabakasını dahil 

ederek gösterdik. 

 
Kartın altında komponent veya ek özellik 

bulunmadığından arka kısmın gerçekteki 

görüntüsünü koymadık. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PCB tasarımımız bittikten sonra 

asit ile üretim için yol lazer ile 

kuşe kağıda yazdırılmıştır 

 
 
 

 
Ardından ütü ile yollar bakıra 

aktarılmıştır ve aitlenerek 

çıktaki bakırlar aşındırılmıştır. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Trafoyu anahtarlayan BJT transistörümüzün Texas Instruments’in tassarımına 

göre yaptığımızda sistem ısınıyor, vınlıyor ve yüksek akım çekiyordu. Ancak gerekli 

ters diyot ve snubber sistemi ile Trafodaki endüktansı ve yollardaki kaçak endüktansı 

elimine edince sağdaki gibi yüksek verim düşük parazitik etki ile karşılaştık. Boşta 

12V’de 960mA tüketen devremiz bununla birlikte 12V’de 240mA ve altını tüketmeye 

başlamıştır. Aynı zamanda vınlama da kesilmiştir. 



 
 
 
 

Mikroişlemcimiz besleme ile birlikte çalışmaktadır. Ardından 30kHz PWM 

üreterek bobinin anahtarlanmasını sağlamıştır. Ardından üretilen yalıtımlı 12V’nin 

12V sini Sistemin GND’sine, yalıtılmı GND ise sistemin -12V girişine bağlanmıştır. 

Böylece opamplar enerji girişinden 1 saniye sonra çalışmaya başlamıştır. 

3 lü kablodan Mavi GND, Kırmızı 40-60V Besleme, Beyaz ise Şaseye bağlanacak 

kısım olmuştur. 

 
 

 
İlk yazılım denemeleri için ihtiyacımız 

olmayan parçaları devremizden 

arındırdık böylece daha sade bir 

çalışma ortamımız olmuş oldu. 



 
 

 

LM2576HVS siparişimiz gönderim aşamasında olduğundan dolayı sistemimizi 

4 adet kaynaktan besleyerek 53.4V ye yükselttik böylece tam olarak doğru şekilde 

çalıştırdık. 4.1V + 14.8V + 15V + 19.5V = 53.4V ile çalıştırmış olduk. Buck converter 

de bizim yapacağımız işi yapacağından olayı sonuçların daha sonrasında farklı 

çıkma ihtimali %0’dır. 

 
 
 

 
Kaçak ölçümü ve 

bildirimler için 

Buzzer ve 2x16 

karakter LCD 

kullandık. 

İlk enerji girişinde 

ekranda yandaki 

gibi takım Adı ve 

parçanın ne için 

olduğu 

yazmaktadır. 



 
 
 

 

Kaçak 

olmadığında 

ekran boş 

kalmaması adına 

faydalı bilgi olan 

pil gerilimini 

koyduk. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vcc ile şase arasındaki 1Mohm kaçak testimizin ölçüm sonucu üstte görüldüğü 

gibidir. %2 ata payı ile doğru ölçülüyor. 



 

GND ile şase arasındaki 1Mohm kaçak testimizin ölçüm sonucu üstte 

görüldüğü gibidir. %2 Hata payı ile doğru ölçülüyor. 
 
 
 
 

 

 
Vcc ile şase arasındaki 1Mohm kaçak testimizin ölçüm sonucu üstte görüldüğü 

gibidir. %2 Hata payı ile doğru ölçülüyor. 



 
 

GND ile şase arasındaki 1Mohm kaçak testimizin ölçüm sonucu üstte 

görüldüğü gibi %2 Hata payı ile doğru ölçülüyor. 

 

 
Sonuç olarak aracımızın şasesinin anten olarak davranması nedeniyle araç 

üzerinde test sonuçlarımızın %10’un altında olacağı öngörülmektedir. Ve şaseye 

bağlanacak hatta seri induktans ekleyerek olabilecek yüksek frekanslı parazitleri 

bastırması planlanmaktadır. 

 

https://s5.dosya.tc/server4/li86xu/iso_izleme.rar.html 

 

 

 

https://s5.dosya.tc/server4/li86xu/iso_izleme.rar.html


 Direksiyon Sistemi 

a) https://s6.dosya.tc/server3/3xxa4q/DIREKSIYON_SISTEMI_CAD_MODELI.zip.html 
 

 

 

 
b) Aracımızın direksiyonunda en soldan en sağa toplam 1.4 tur atmaktadır bu da 504 derece dönüş 

acısına sahiptir. Aracımızın ön tekerlekler arası mesafesi 1344 mm olarak imal edilmiştir. 

 

 
c) Tekerlek dönüş en yüksek açısı 35 derece alarak direksiyonumuzda en fazla 

dönüşü 180 derece olduğunu düşünürsek direksiyon oranı 0.1944 olduğunu 

hesapladık. 



Dönüş yarıçapı olarak bisiklet modeline göre 2.805m ve SAE dış tekerlek 

merkezine göre 3.240m olarak hesaplanmıştır. 

 

d) Ackerman prensibine göre iç teker dönme açısı 35 derece dış teker 27.7 derece 

olarak belirlenmiştir. 

 
 



KAPI MEKANİZMASI 
 

 

Otomobil kapıları gövdenin hareketli parçalarıdır. Hareketli parçalar, gövdeye vida ve 

somunlarla bağlı olduklarından böyle isimlendirilir. Aracımızda kullandığımız kapı türü 

normal kapı olarak da bilinen, kapının öne bakan kenarından menteşelenen bir kapı 

türüdür. Böylece kapının arabanın gövdesinden dışarı doğru sallanmasına izin verir. 

Kapıların yapısı yandan gelebilecek çarpmalar hâlinde yolcuların güvenliği için büyük 

önem taşımaktadır. Bu nedenle kapıların yapısı ve geometrisi yolcuların yaralanma 

olasılıklarını en düşük seviyede tutacak şekilde dizayn edilmiştir. Kapıların yapısı bir 

kontra şasi ile desteklenmiş olup tüm tertibatlar örneğin cam açma, kapı kilidi, 

hoparlör ve iç açma kolu gibi buraya monte edilmiş olup en ciddi ön ve arka 

çarpmalardan sonra dahi açılmalarına imkân verecek şekildedir. Kapılar gövde 

üzerine menteşeler vasıtasıyla vidalı olarak montaj edilmiştir. Kapı iç kaplamaları 

kaza esnasında oturan kişinin vücudunun zarar görmemesi için çıkıntısız ve enerji 

sönümleyecek şekilde yapılmıştır. Kapının üretiminde öncelikle bir kalıp çıkartılır, 

kalıp üzerine de karbonfiber reçine ile yapıştırılır. 



MEKANİK DETAYLAR 
 

A. 
 

B. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Rolbarın sonlu elemanlar analizinde şasi ile bağlantı noktaları cıvatalar ile 

gerçekleşeceği için bağlama deliklerinin içinden sabitlenmiştir. Hem üst rolbar hem de 

alt rolbar’a ayrı ayrı 1 kN değerinde yük uygulanmıştır. Malzeme olarak yapı çeliği st- 

37 seçilmiştir. Analiz sonuçlarına baktığımızda ise toplam yer değiştire miktarı teorik 

hesaba göre alt rolbar için H/200 den 600/200= 3mm olmalıdır üst rolbar için ise 

895/200=4.5 mm olmalıdır analiz sonuçlarından da gözlenebileceği gibi rolbar 



toplamında maksimum yer değiştirme miktarı 0.55 mm dir. Toplam gerilme göz önüne 

alındığında eşdeğer gerilme 72.173 MPa belirlenmiştir malzeme akma mukavemeti 

370 Mpa olduğuna göre buradaki emniyet katsayımız 370/72.173= 5 olarak 

belirlenmiştir. Analizde herhangi bir sorun yoktur. 

C. KABUK MODELLEME 
 

Kabuk yapımı için malzeme taraması yapıldı ve kabuk için en uygun fiyatlı ve en hafif 

malzemeleri tercih edildi. İlk olarak malzeme listemizi çıkartıldı. Bu malzeme 

listemizden kabuk için en uygun malzeme olarak karbonfiber kullanmaya karar verildi. 

Reçine olarak epoksi kullandık ve kabuk kısmımızın bazı yerlerini saç levha ile 

güçlendirildi. Kabuk kısmını üretebilmek için öncelikle kabuğun tahta kalıbı çıkartıldı. 
 

 

 
Yukarıda marangoz atölye gösterilmiştir. Daha sonra tahtalar kesime gönderildi. 



 
 
 

 



 

 
 

Yukarıda kesime giden tahtalarımızın resimleri gösterilmiştir. Son olarak ustalarında 

yardımıyla tahta kalıbımızı çıkarttık. 
 
 
 
 

 

 

Tahta kalıp kullanıma hazır hale getirdikten sonra elle yatırma yöntemi ile kabuk karbon 

fiberden üretildi ve şasi kısmına montajı yapıldı. 



 Malzeme Listesi 
 



 



 



ARAÇ ŞEMASI 
 

 
 
  



Birinci Destek Kulanımı 
   Alınan Malzemeler ve Yapılan Ürün                                       Fiyat             
   
         Alüminyum Boru Profil                                                       885 TL 
         Mıknatıs                                                                           3430 TL 
         WEB SİTESİ                                                                        78 TL 
         ELEKTRONİK MALZEMELER                                          310 TL 
         ELTRİKSEL MALZEMELER                                              105 TL 
         Cıvata Malzemeleri                                                              62 TL 
         Rulman                                                                               210 TL 
         Penc                                                                                     41 TL 
         Argon Gazı ve Kaynak Teli                                                 600 TL 
         Boru Kaynak İşçiliği                                                           4012 TL 
         3G Mafsal                                                                            584 TL 
         Somun Ve Cıvata                                                                  23 TL 
         Hidrolik Disk                                                                         480 TL 
         ELEKTRONİK MALZEMELER                                           1122 TL  
         Udemy                                                                                 100 TL  
         Kargo Ücreti                                                                          35  TL 
         ELTRİKSEL MALZEMELER                                                 811 TL 
         Jant 16 ınc                                                                             660 TL 
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