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1. Araç Özellikleri Tablosu 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3500 

Genişlik mm 1200 

Yükseklik Mm 1100 

Şasi Malzeme Alüminyum 6063 T5, 6082 
T6 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Ön Hidrolik Disk 203mm, 
Arka Hidrolik Disk 203mm 

Motor Tip  Fırçasız Doğru Akım 
Motoru 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Kendi Tasarımımız  

Motor gücü kW 2 

Motor verimliliği % 90 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 20 

Batarya type Lityum İyon 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 46.8 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 52 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 54.6 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 2433.6 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi 

https://youtu.be/vkLdUjNmF5w 

3. Yerli Parçalar 

 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

  

https://youtu.be/vkLdUjNmF5w
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4. Motor 

https://we.tl/t-ht5QzEzaNd 

a. Tasarım Hesaplamaları 

Yapılacak olan motorun tasarımına başlanılması için öncelikle bazı gereksinimlerin 

hesaplanması gerekmektedir.  

Motor gücü; 

Aracın hava sürtünmesi: FA = 0,5 * C * S * p * V^2 * 0,077 = 34,65 N  

Aracın yuvarlanma direnci: FR = f * m * g * cosx = 85,84 N  

Aracın ivmelenme kuvveti: Fx = m * a = 70 N 

Araca etki eden toplam kuvvet: Ftop = 34,65 + 85,84 + 70 = 190,84 N  

Toplam güç: Ptop = 190,84 * 11,11 = 2155 W  

olarak hesaplanmıştır. 

Araçlarda yüksek olmasının avantaj olduğu moment (T), toplam kuvvet (Ftop) ve jant 

yarıçapının çarpılmasıyla bulunur. 

Ftop= 190,84 N 

Jant yarıçapı= 0,285 m 

Moment = 190,84 * 0,285 = 54,26 Nm 

Araç hızı 40 km/h (11,11 m/s) olarak seçilmiş olup toplam ağırlığı 350 kg’dır. 

Maksimum Hacim πr2h formülü ile hesaplanır. 

= πr2h  

= π.(0,117)2.(0,057)  

= 0,001099 m3  

olarak bulunur. 

Aracın tüm alt birimleri 48 volta göre ayarlandığı için motor gerilimi de 48 volt olarak 

ayarlanmıştır. 

https://we.tl/t-ht5QzEzaNd
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Motorda yüksek verimlilik elde etmek amacıyla lamda (λ) 1.40-1.60 aralığında tercih 

edilmelidir. Lamda, stator uzunluğu (L) ve kutup çifti sayısı (p) ile doğru orantılıyken; stator 

çapıyla (D) ters orantılıdır.  

λ = (L * 2p) / (π * D) 

stator uzunluğu = 0,03 m 

stator çapı = 0,2 m  

kutup çifti sayısı = 16 

λ = (0,03 * 2 * 16) /(π *0,2) 

λ = 1.53 

Lamda formülünü kullanarak stator uzunluğu ve stator çapı hesaplanır. Stator ve rotor 

arasında 2 mm olabilmesi için rotor çapı stator çapından 4 mm uzun seçtilir. Stator dış 

çapı ile iç çapı arasında sarım boşlukları olmalıdır bu yüzden stator iç çapı 150 mm 

belirlenir. Rotor dış çapı da 234 mm belirlenir. Stator uzunluğu lamdadan 30 mm 

hesaplanmıştır. Rotor uzunluğu ise 40 mm’ dir.  

Stator diş sayısı ve mıknatıs sayıları maxwell programı yardımıyla ideal sayılara 

ulaşılmıştır. 36 stator dişi ve 32 mıknatıs olarak belirlenmiştir. 

Rotor iç çapı, mıknatıs sayıları ve stator uzunluğu belli olduğu için mıknatıs boyutları 

hesaplanır.  

Rotor iç çevresi / mıknatıs sayısı = mıknatıs eni 

672 / 32 = 21 mm 

20mm eninde mıknatıs kullanılacaktır. Mıknatıslar arasında yaklaşık 1 mm boşluk 

olacaktır. Mıknatıs uzunluğu rotor uzunluğuna eşit olacaktır. Mıknatıs uzunluğu 40 mm, 

mıknatıs eni 20 mm olarak hesaplanmıştır. Mıknatıs kalınlığı 5 mm olacaktır. 

Sargının modellenmesi için gerekli olan isterler belirlendikten sonra değerler simülasyona 

girilir. Daha sonra bu değerler kullanılan simülasyonda işlenerek şema halini alır. 

1,4 mm çapındaki tel ile 3 paralel 6 sarım işlemi yapılacaktır. Bu sarım işlemi sonucunda 

800 A ve 500 rpm motor değerlerine ulaşılacaktır. Stator doluluk oranı %66 olarak 

hesaplanmıştır. Sargı şeması, Şekil 4.1 de, sargı modeli.Şekil 4.2. de verilmiştir.  
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Şekil 4.1. Sargı Şeması 

 

Şekil 4.2. Sargı Modeli 

b. Manyetik Analiz Çalışmaları 

Yapılan manyetik analizler sonucunda zamana bağlı olarak motorda oluşan manyetik alan 

dağılımları görülmektedir. Manyetik alan yoğunluğu statorda 1.7’e+000 T, stator 

boyunduruğunda 6.04e-001 T, rotor boyunduruğunda 7.55e-001 T şeklinde görülür. 

Manyetik alan çizgileri, manyetik alan yolları, manyetik alan yoğunluğu şekil 4.3. şekil 4.4. 

şekil 4.5. şekil 4.6. da verilmiştir. 
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Şekil 4.3. Manyetik Alan Dağılımı (Manyetik Alan Çizgileri) 

 

Şekil 4.4. Manyetik Alan Dağılımı (Manyetik Alan Çizgileri 2) 
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Şekil 4.5. Manyetik Alan Dağılımı (Manyetik Alan Yolları) 

 

Şekil 4.6. Manyetik Alan Dağılımı (Manyetik Alan Yoğunluğu) 

Sonlu elemanlar modelinin oluşturulması için ilk olarak ön hazırlıklar yapılır. İkinci olarak 

kullanılacak olan MAXWELL yazılımı ile alan çözümü yapılır. Alanı sonlu sayıda küçük 

geometriye indirger ve her bir nokta için enerji denklemleri çözülür. Bu şekilde istenilen 

geometriler elde edilir. Son olarak analizler değerlendirilir. 
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i. Tork 

Yapılan analizler sonucunda şekil 4.7. de verilen elektrik motorunun tork-zaman grafiğine 

ulaşılır. Analitik hesaplamalarda 54.26 Nm olarak hesaplanan tork değeri analizde 

ortalama 50 Nm değerinde çıkmıştır. 

 

Şekil 4.7. Tork-Zaman Grafiği 

ii. Cogging Tork 

Motorun boşta çalışma durumu olan cogging tork yaklaşık olarak 1 Nm değerinde 

çıkmıştır. Şekil 4.8. de bu grafik verilmiştir. 

 

Şekil 4.8. Cogging Tork Grafiği 

iii. Faz Akımları 

Zamana bağlı olarak faz akımlarının grafiğine yani Şekil 4.9’a ulaşılmıştır. Bu faz 

akımlarının ortalaması yaklaşık 67 A değerinde çıkmıştır 
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Şekil 4.9. Faz Akımları-Zaman Grafiği 

iv. Endüklenen Gerilim: 

Endüklenen gerilimin zamana bağlı grafiğine ulaşılmıştır Şekil 4.10’da gösterilmiştir. 

Endüklenen gerilimin tepe değeri 44 V olarak çıkmıştır.  

 

Şekil 4.10. Endüklenen Gerilim-Zaman Grafiği 

c. Mekanik Analiz Çalışmaları: 

Tasarım isterleri belirlendikten sonra uygun çalışma koşulları oluşturulmuştur. Malzeme 

seçimleri yapıldıktan sonra teknik analizler yapılır.  Motorun SolidWorks çizimleri Şekil 

4.11, Şekil 4.12., Şekil 4.13’te verilmiştir. 
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Şekil 4.11. Motorun SolidWorks 3D çizimi (arka) 

 

Şekil 4.12. Motorun SolidWorks 3D çizimi (ön) 

 

Şekil 4.13 Motorun SolidWorks 3D Çizimi 

Rulman hızı motor hızına uygun seçilmiştir. Dış kapak, rotor, rulman, rulman dış mili, 

stator ve poyra ağırlığı mil üzerine binecektir. Mil ömrü yükleme ile ters orantılı olduğu için 

en uygun mil seçilmiştir. Mekanik tasarımını yaptığımız motor sistemle uyumludur. 

Motorun SolidWorks çizimi Şekil 4.14’te verilmiştir. Motorun üç boyutlu gerçek görünümü 

Şekil 4.15’te verilmiştir. 
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Şekil 4.14. Motor kesitinin SolidWorks 3D çizimi 

 

Şekil 4.15. Motor kesitinin SolidWorks 3D görünümü 

Tasarladığımız motorun simülasyonunu SolidWorks ile gerçekleştirdik. Motor içten dışa 

doğru mil, rulman, rulman dış mili, porya, stator, rotor ve dış kapaktan oluşmaktadır. Motor 

araca poryadan sabitlenecek olup bütün yük mil üzerine binecektir. Motor ANSYS analizi 

Şekil 4.16’da verilmiştir. 
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Şekil 4.16. Motorun Ansys Programındaki Analizi 

Ansys ile analizler yapılmıştır. Poryaya 5 kN yük bindirilmiştir. Motor çalışmasını herhangi 

bir şekilde etkilemediği için bu yükün binmesinde hiçbir problem yoktur. 

d. Üretim Çalışmaları 

Doğaya olan karbon salınımını en aza indirmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullandığı için tasarruflu olması ve yüksek verimli olduğu için sabit mıknatıslı doğru akım 

motoru tercih edilmektedir.  

Gerekli hesaplamalar ve formüllerle motor gereksinimleri maxwell üzerinden analiz edildi. 

Motor ve motor parçaları boyutu belirlenip AutoCad çizimleri yapıldı. Belirlediğimiz tipte 

mıknatıkslar, bobinaj teli, polyester pressband, epoksi yapıştırıcı satın alındı.  

Stator için gerekli olan silisli sacın siparişi verildi. Sipariş tamamlandıktan sonra CNC lazer 

kesim için firmalar için anlaşma sağlandı. CNC lazer kesimi için gerekli olan Autocad 

çizimleri çizildi. Kesim işlemi başladığında çizimler kesim yapılacak firmaya 

gönderilecektir. Kesilecek saclardan 6 tanesine hall-effect sensör boşlukları açılacaktır. 

Motor parçalarının (mil, rotor, stator, porya, rulman dış mili, rotor kapağı, motor kapağı) 

AutoCad çizimleri çizilmiştir. Bu parçalar CNC torna tezgahında işlenmek üzere tornacıya 

gönderilecektir. Bu parçaların çizimleri Şekil 4.17, Şekil 4.18, Şekil 4.19, Şekil 4.20, Şekil 

4.21, Şekil 4.22, Şekil 4.23, Şekil 4.24’te mevcuttur.  

 

Şekil 4.17. Motor Kapağı Çizimi 
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Şekil 4.18. Mil Çizimi 

 

Şekil 4.19. Porya Çizimi 

 

Şekil 4.20. Rotor Kapağı Çizimi 

 

Şekil 4.21. Rotor Çizimi 
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Şekil 4.22. Rulman Dış Mili Çizimi 

 

Şekil 4.23. Stator Çizimi 

 

Şekil 4.24. Motor Çizimi 

Tüm bu parçaların kesimi bittikten sonra birleştirme aşamasına geçilecektir. Silisli saclar 

epoksi yapıştırıcı ile bir araya getirilip stator oluşturulacaktır. Stator dişleri arasına 

polyester pressband yerleştirilip bobin sarım işlemi yapılacaktır. CNC torna tezgahında 

yuvaları açılacak olan Hall effect sensörler statora yerleştirilecektir. 

Gerekli kablolama işlemleri yapılıp stator hazır hale gelecektir. Rotor çemberinin içine 

epoksi yapıştırıcıyla mıknatıslar yerleştirilecektik. Rulman dış mili, stator, rotor, rulmanlar, 

rotor kapağı ve porya mil üzerine sabitlenecektir. Motor bu işlemler sonucunda hazır hale 

gelecektir. 
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e. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki 

Tasarım 

Yeni Tasarım 

Motor Tipi  : - Sabit mıknatıslı fırçasız doğru akım motoru 

Motor Faz Gerilimi  : - 48 V 

Motor Gücü  : - 2 kW 

 Motor Devri  : - 500 rpm 

Motor Boyutları  : - Çap 234mm - Uzunluk 40mm 

Motor Ağırlığı  : - 20 kg 

Motor Verimi  : - %90 

Motor Ana 

Boyutları  

: - Çap 238mm – Uzunluk 50mm 

Stator Boyutu  : - Çap 200 mm - Uzunluk 30 mm 

Rotor Boyutu  : - Çap 234 mm - Uzunluk 40 mm 

Sargı Şeması  : - Whole Coiled 

Motor 

Optimizasyonu  

: - Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Manyetik Tasarım 

ve Analiz Modeli  

: - Maxwell – AutoCad - ANSYS 

Isıl Tasarım ve 

Analiz Modeli  

: - - 

Mekanik Tasarım 

ve Analiz Modeli  

: - SolidWorks – AutoCad - ANSYS 

Motor Test Yöntemi 

ve Sonuçları  

: - - 
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5. Motor Sürücü 

https://we.tl/t-vJhjrDUQpi 

Motor sürücü SAMÜELAR takımı yerli olarak üretmeyi planlamıştır. Aşağıdaki maddeler 

içerisinde motor sürücünün tasarım ve üretim süreçleri belirtilmiştir. 

a. Devre Tasarımı 

Aracımızda bir 3 fazlı fırçasız doğru akım motoru (FDAM) kullanılacaktır. FDAM 

sürebilmek için 3 yarım köprü topolojisi tercih edilmiştir. FDAM ile motor sürücünün 

bağlantı şeması Şekil 5.1’de verilmektedir. İlerleyen kısımda bataryanın pozitif kutbuna 

bağlı olan anahtarlama elemanlarına “üst”, bataryanın negatif kutbuna bağlı olan 

anahtarlama elemanlarına “alt” terimleri kullanılacaktır. 

 

Şekil 5.1 FDAM motor sürücü bağlantı şeması 

Tasarlanan motor sürücü güç katı ve kontrol devresi olmak üzere iki karttan oluşmaktadır. 

Güç katında anahtarlama elemanları, akım sensörü ve sıcaklık sensörü bulunurken, 

kontrol devresinde mikrodenetleyici, gate sürücü, kapı entegreleri ve opamp entegreleri 

bulunmaktadır.  

Motor sürücü devre tasarımına anahtarlama elemanından başlandı. Batarya paketimiz 13 

seri lityum iyon bataryadır ve maksimum 54.6V gerilim vermektedir. Üretilecek olan FDAM 

kalkınma akımı 900A’dir. Motor sürücü anahtarlarının bu gerilim ve akım değerlerini 

karşılaması gerekir. Anahtarlama elemanları ile ilgili detaylar ilerleyen kısımda verilecektir. 

Anahtarlama elemanları 5V ile tetiklenemediği için devreye gate sürücü entegresi 

eklenmiştir. Gate sürücünün girişlerine uygulanacak PWM sinyalleri ile direk tork kontrolü 

(DTC) yapılmaktadır. Şartnamede PWM sinyalinin AKS’den gönderilmesi istenmektedir. 

AKS’den gönderilen PWM sinyali kapı entegreleri ile dağıtılarak gate sürücü girişine 

verilmektedir. FDAM içerisindeki hall effect sensörler ile FDAM’ın konum bilgisi motor 

sürücüye gönderilmektedir. Motor sürücü içerisindeki bir mikrodenetleyici ile gate 

sürücülerin girişlerine uygun sinyaller gönderilmektedir. Motor sürücünün blok diyagramı 

Şekil 5.2’de verilmektedir. 

https://we.tl/t-vJhjrDUQpi
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Şekil 5.2 Motor sürücü blok diyagramı 

Anahtarlama elemanı olarak IRFP4368 N kanallı MOSFET kullanılmıştır. Kullanılan 

MOSFET Ids=350A, Vgs=75V, Rds=1,46mOhm, değerlerine sahiptir. MOSFET açılma 

zaman gecikmesi td=43ns, yükselme zamanı tr=220ns, alçalma zamanı tf=260ns’dir. 

Anlık MOSFET üzerinden geçebilecek maksimum akım 1280A’dir ve jonksiyon sıcaklığı 

ile sınırlıdır. Seçilen MOSFET seçilebilecekler arasında en iyisi değildir fakat ülkemizde 

bulunabilirliği, fiyatı, kılıf yapısı gözetildiğinde bizim çalışmamıza en uygun anahtarlama 

elemanıdır. FDAM kalkınma akımına dayanabilmesi için 3 paralel MOSFET 

kullanılmasına karar kılınmıştır. Üst MOSFET sürebilmesi, alt ve üst MOSFET’lerin aynı 

anda iletime geçmemesi, alt ve üst MOSFET’lerin açılma zamanı arasına ölü zaman 

bırakması (520ns), PWM sinyali ile çalışabilmesi sebebiyle IR2104 gate sürücü tercih 

edilmiştir. IR2104 çıkışı Iout+ = 130mA, Iout-=270mA’dir. Şekil 5.3’te IR2104’ün bağlantı 

şeması verilmektedir. 

 

Şekil 5.3 IR2104 bağlantı şeması 

Bootstrap kondansatör seçimi için üretici firmanın International Rectifier AN-1123 

numaralı uygulama notundan faydalanılmıştır. Hesaplamalara göre MOSFET gate şarj 
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yükü’nün gerilim düşüşüne oranından daha büyük bir kondansatör kullanılması 

gerekmektedir. Kullanılan MOSFET’in gate şarjı için gerekli yük miktarı 380nC’dur. 

MOSFET gate’inin sürebilmesi için Vgs geriliminin 10V olması gereklidir. Boostrap diyotu 

UF4007’dir, açılma hızı 75ns’dir ve 1A akım için yaklaşık 0.9V üzerinde gerilim düşüşü 

olmaktadır. Boostrap kondansatörü üzerinde 12V-10V-0.9V = 1.1V’luk gerilim düşüşüne 

izin verilebilir. Cboot = 380nC/1.1V =<345nF olarak seçilmelidir. 

Üretici firma bilgileri içerisinde paralel bağlı MOSFET sürebilir gibi bir ibareye 

rastlanmamıştır. Bu durumda IR2104 çıkışında ya totempol yapısı tercih edilmeliydi ya da 

her yarım köprü için bir IR2104 kullanılmalıydı. Biz çalışmamızda bu kısmın ARGE’sine 

vakit ve bütçe ayıramadığımızdan dolayı her yarım köprü için bir gate sürücü kullanmayı 

tercih ettik. Motor sürücü içerisindeki mikrodenetleyicinin tercihinde intrerrupt girişleri (5 

adet), kolay programlama, örnek program çokluğu, çıkış pin sayısı, boyutları etkili 

olmuştur ve içinde Atmega32U4 barındıran Arduino Pro Micro kartı kullanılmasına karar 

verilmiştir (Şekil 5.4). FDAM’dan içindeki hall effect sensör bilgileri mikrodenetleyici 

girişine uygulanmadan önce koruma amaçlı bir buffer opamp’dan geçirilmektedir. 

 

Şekil 5.4 Arduino Pro Micro 

Motor sürücüye 12V gerilim gelmektedir. 12V IR2104 beslemesinde kullanılmaktadır. 12V 

LM2575 regülatör ile 5V’a düşürülmektedir. 5V gerilim mikrodenetleyici, kapı entegreleri, 

hall effect sensörler, akım sensörü, sıcaklık sensörü ve opamplar için kullanılmaktadır. 

Güç katı bir akım sensörü vasıtasıyla elektronik olarak sınırlandırılmaktadır. İleriki 

bölümde akım sınırlamadan bahsedilecektir. Güç katından geçebilecek maksimum akım 

80A’dir. Bu değer bataryanın korunması için önemlidir. Motor sürücü maksimum gerilimi 

54,6V ve üzerinden geçebilecek maksimum akım 80A olduğu için maksimum güç tüketimi 

4368W olmaktadır. Motor sürücü verim hesabı ilerleyen bölümde verilmektedir. 
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b. Kontrol Algoritması 

FDAM konum bilgisi Arduino Pro Micro kartı ile hall effect sensörlerinden okunmaktadır 

ve aşağıda verilen tablo ile çıkış pinleri aktif edilmektedir. Motor sürücümüz ileri ve geri 

dönmeyi desteklemektedir. Tablo 5.1’de hall effect sensörleri ile ileri ve geri için IR2104 

giriş pinleri arasındaki ilişki verilmektedir. İleri, geri, rejeneratif aktif ve PWM sinyalleri 

AKS’den gönderilmektedir. PWM frekansı 16kHz, çözünürlüğü 10bit’tir. 

AKS’den gelen PWM sinyali 74LS08 “VE” kapıları ile dağıtılmaktadır. 74LS08 kapı 

entegresinin zaman gecikmesi tplh= 8ns, tphl=10ns’dir. IR2104’ün IN ve SD girişleri 

bulunmaktadır. IN girişine sadece “0” ve “1” bilgileri gitmektedir ve mikrodenetleyiciye 

bağlıdır. Fakat SD girişine PWM, “1” ve “0” bilgileri gitmelidir. SD girişi önüne 74LS32 

“VEYA” kapısı kullanılarak bu isterler karşılanmıştır. 74LS32’nin zaman gecikmesi 

tplh=14ns, tphl=14ns’dir. 

Tablo 5.1 Hall effect sensörleri ve IR2104 girişleri 

Hall Effect 

Sensör 

Çıkışları 

IR2104 Girişleri 

Saat yönüne hareket Saat yönü tersine hareket 

FAZ A FAZ B FAZ C FAZ A FAZ B FAZ C 

H1 H2 H3 IN SD IN SD IN SD IN SD IN SD IN SD 

1 0 1 1 PWM 0 1 0 0 0 1 1 PWM 0 0 

1 0 0 1 PWM 0 0 0 1 0 1 0 0 1 PWM 

1 1 0 0 0 1 PWM 0 1 0 0 0 1 1 PWM 

0 1 0 0 1 1 PWM 0 0 1 PWM 0 1 0 0 

0 1 1 0 1 0 0 1 PWM 1 PWM 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 1 PWM 0 0 1 PWM 0 1 

 

Motor sürücümüz rejeneratif frenlemeye uygundur ve rejeneratif frenleme için Tablo 

5.2’den faydalanılmaktadır. Rejeneratif frenleme için FDAM’ın ürettiği zıt EMK’dan 

faydalanarak bir boots konvertör çalışma gerçekleştirilmektedir ve mevcut güç katı 

rejeneratif frenlemeye uygundur. Rejeneratif frenleme için sadece ilgili alt MOSFET’in aktif 

edilmesi gerekmektedir. Alt MOSFET’in aktif olması ile aktif edilen MOSFET, fazın diğer 

ucunun bağlı olduğu MOSFET diyotu ve FDAM bağlı fazı üzerinden akım geçer, bobin 

akıma doyarak şarj olur. Aktif edilen MOSFET’in susturulmasıyla FDAM üzerinde 
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indüklenen akım MOSFET’lerin diyotları üzerinden bataryayı şarj eder. FDAM belirli bir 

devirin altında (100rpm) ise bataryayı şarj edebilecek zıt EMK üretemecektir. Bu sebeple 

FDAM devrinin 100rpm üzerinde olması gerekmektedir. Rejeneratif frenlemenin çalışması 

Şekil 5.5’te verilmektedir. 

Tablo 5.2. Rejeneratif frenleme 

Hall Effect 

Sensör Çıkışları 

IR2104 Girişleri 

FAZ A FAZ B FAZ C 

H1 H2 H3 IN SD IN SD IN SD 

1 0 1 0 PWM 0 0 0 0 

1 0 0 0 PWM 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 PWM 0 0 

0 1 0 0 0 0 PWM 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 PWM 

0 0 1 0 0 0 0 0 PWM 
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Şekil 5.5 Rejeneratif frenleme gösterimi 

Motor sürücü kontrol akış diyagramı Şekil 5.6’da verilmektedir. 
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Şekil 5.6 Motor sürücü kontrolü akış şeması 

c. Simülasyon Çalışmaları 

Motor sürücünün simülasyon çalışmaları Proteus 8.12 SP0 ile yapılmıştır. Simülasyon 

ortamında bir hall effect sensörlü bir FDAM, IR2104’ler ile sürülen 3 yarım köprü 

MOSFET’ler, IR2104 önündeki kapı entegreleri ve bir adet Arduino Mega (Proteus’da 

Arduino Pro Micro olmadığı için) mikrodenetleyici kullanılmıştır (Şekil 5.7). 

Mikrodenetleyici’nin hex kodu Arduino programı ile oluşturulmuştur. Simülasyon içerisinde 

MOSFET ve PWM kullanımı simülasyon çalışma hızını düşürmektedir. Simülasyon içinde 

MOSFET yerine transistör kullanılmıştır, PWM sinyali kullanılmamıştır.  
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Şekil 5.7 Motor sürücü simülasyon şematik gösterimi 

Simülasyon çalışmasında FDAM’ın döndüğü görülmektedir. Bu da kullanılan topolojinin 

ve Tablo 5.1’in çalıştığını göstermektedir. 

d. Baskı Devre Çalışmaları 

Motor sürücü şematik ve PCB çizimi EAGLE programı ile yapılmıştır. Şekil 5.8’de şematik 

çizimi verilmektedir. 

 

Şekil 5.8 Motor sürücü şematik çizimi 

Motor sürücü PCB çizimi Şekil 5.9’da verilmektedir. 
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Şekil 5.8 Motor sürücü PCB çizimi 

e. Üretim Aşamaları 

Motor sürücünün baskı devresi için lazer yazıcıdan fotokopi asetatına çıktı alınmaktadır. 

Alınan çıktı ütüleme yöntemi ile FR4 epoksi bakır plakete aktarılmaktadır. Bakır plaket 

oksijen peroksit, hidroklorik asit çözeltisinin içine atılmaktadır. Asit çözeltisi üzerinde 

aktarılan devre çizimi altındaki bakırı çözememekte fakat geriye kalan bakırlar ile 

tepkimeye girermektedir. Bu işlem sonunda bakır plaket hazır olmaktadır. Daha sonra 

bakır plaketin üzerindeki delikler delinmektedir. Lehimlemeden önceki PCB kartı Şekil 

5.10’da verilmektedir. 

 

Şekil 5.10 Lehimlemeden önceki PCB kartı 

Lehimleme aşamasındaki PCB kart görüntüsü Şekil 5.11’de verilmektedir. 
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Şekil 5.11 PCB kartın lehimlenmesi 

Motor sürücünün son hali Şekil 5.12’de verilmektedir. 

 

Şekil 5.12 Üretilen motor sürücü 

Motor sürücünün güncel maliyeti Tablo 5.3’de verilmektedir. 
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Tablo 5.3 Motor sürücü ekonomik maliyet 

Sıra Malzeme adı Adet Birim Fiyat(TL) Toplam Fiyat (TL) 

1 IRFP4368 MOSFET 18 51,72 930,96 

2 IR2104 Gate sürücü 9 21,91 197,19 

3 LTS25NP Akım sensörü 1 200,00 200,00 

4 LM35 Sıcaklık sensörü 1 10,96 10,96 

5 Arduino Pro Micro Mikrodenetleyici 1 64,73 64,73 

6 74LS08 VE kapısı 1 2,50 2,50 

7 74LS32 VEYA kapısı 1 2,70 2,70 

8 LM358 Opamp 3 0,60 1,80 

9 Alüminyum Soğutucu 1 300,00 300,00 

10 TO247 izolasyon malzemesi 18 0,45 8,10 

11 Termal macun 1 28,68 28,68 

12 16mm2x5 kablo 1 metre 1 104,71 104,71 

13 Dişi erkek soketler 11 1,00 11,00 

14 XT90 dişi erkek soket 5 11,05 55,25 

15 Dirençler 60 0,03 1,80 

16 Diyotlar regülatör kondansatörler 1 40,00 40,00 

Genel Toplam (TL) 1960,38 
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f. Motor Sürücü Verimliliği 

𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚 = 100 −
𝑃𝑎𝑛𝑎ℎ𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 + 𝑃𝑜𝑛 + 𝑃𝑑𝑒𝑛𝑒𝑡𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖𝑘𝑎𝑟𝑡𝚤

𝑃𝑏𝑎𝑡𝑎𝑟𝑦𝑎
. 100 

Verim formülünün içerisinde yer alan Panahtarlama, Pon MOSFET kayıp güçleri temsil 

etmektedir. Pdenetleyicikartı kontrol kart gücünü ve Pbatarya batarya gücünü 

göstermektedir. Bu değişkenlere ait güç formülleri aşağıda verilmektedir. 

𝑃𝑎𝑛𝑎ℎ𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 =
1

2
. 𝑓. 𝑉𝑑𝑠. 𝐼𝑑. 𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ𝑡𝑎𝑟 

f anahtarlama frekansı, Vds MOSFET drain-source gerilimi, Id MOSFET üzerinden geçen 

akım, Tanahtar MOSFET açılıp kapanırken geçen süreyi vermektedir. Parametreler 

yerine yazılırsa; 

f=16000Hz 

Vds=54.6V 

Id=40A 

Tanahtar=693ns 

Panahtarlama=12.1W olarak bulunmaktadır. 

Pon=Id2.Rds 

Rds MOSFET’in drain source arasındaki iç direnç değeridir. 

Rds=1.46mOhm, üç adet paralel kullanıldığı için Rds=0.487mOhm olur. Akım üst ve alt 

MOSFET’lerden geçtiği için bu değerin 2 ile çarpılaması gerekir. 

Pon=1.56W olarak hesaplanır. 

Pdenetleyicikart=0.12W olarak ölçülmüştür. 

Motor sürücüde harcanan toplam güç = 12.1W+1.56W+0.12W = 13,78W olarak bulunur. 

Pbatarya=2433,6W 

Bu batarya paket düzenine göre enerjinin %0.57’si motor sürücü üzerinden 

harcanmaktadır. 

Motor sürücünün teorik olarak verimi %99,43’tür. 
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g. Motor Sürücü Koruması 

Motor sürücü üzerinde bir adet LTS25NP akım sensörü bulunmaktadır. Akım sensörü 

üzerinden akım geçmez ise 2.5V gerilim üretmektedir. Üzerinden pozitif yönde 80A akım 

geçerse 4.5V gerilim üretmektedir. Üzerinden negatif yönde 80A akım geçerse 0.5V 

gerilim üretmektedir. Akım sensör çıkışı bir diferansiyel opamp ile karşılaştırılmaktadır. 

Karşılaştırıcı 4.5V gerilime göre ayarlıdır ve pozitif yönde 80A akım geçtiğinde çıkışı 

sıfırlamaktadır. Rejeneratif frenleme için bir başka diferansiyel opamp kullanılmaktadır ve 

negatif yönde 80A akım geçtiğinde çıkışı sıfırlamaktadır. Her iki opamp çıkışı bir VEYA 

kapısı girişine uygulanmaktadır. VEYA kapısının çıkışı bir VE kapısı girişine 

uygulanmaktadır. VE kapısının diğer girişine ise AKS’den gelen PWM sinyali 

uygulanmaktadır. Eğer pozitif ya da negatif yönde 80A akım geçerse PWM 

sıfırlanmaktadır. Kısa devre ve aşırı akım koruma bu yöntem ile yapılmaktadır. Akım 

sınırlandırma devresi Şekil 5.13’te verilmektedir. 

 

Şekil 5.13 Motor sürücü akım sınırlandırma devre şeması 

Bir adet LM35 sıcaklık sensörü MOSFET’lerin bağlı olduğu alüminyum soğutucunun 

ortasına konumlandırılmıştır ve sensör çıkışı AKS’ye gönderilmektedir. AKS motor sürücü 

sıcaklık kontrolünü yapmaktadır. Alüminyum soğutucu 60C’ sıcaklığa ulaştığında PWM 

üretmeyi kesmektedir. 

h. Malzemelerin Faturalandırılması 

Motor sürücüde kullanılan malzemelerin faturaları Şekil 5.14’te gösterilmektedir. 
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Şekil 5.14 Motor sürücüde kullanılan malzemelerin faturaları 

i. Karşılaştırma Tablosu 

Bu sene ilk defa motor sürücüyü yerli olarak üretmekteyiz. Karşılaştırma tablosunun eski 

tasarım kısımları boş bırakılmıştır. 
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 Eski 

Tasarım 

Yeni Tasarım 

Anahtar - IRFP4368 

Sürücü entegresi - IR2104 

Kontrolcü entegresi - ATmega32U4 

Kontrol algoritması - DTC 

Koruma devresi - Karşılaştırıcı opamp ile PWM kesme 

Elektrik Devre Tasarımı - Proteus 

Baskı Devre Kartı Tasarımı - EAGLE 

Baskı Devre Kartı Üretimi - Ütü ile PCB basımı 

Yazılım Algoritması - Hall effect sensör konum bilgisine göre ilgili fazın aktif 

edilmesi 

Simülasyon Çalışmaları - Proteus 

Deneysel Çalışmalar - Alüminyum soğutucu üzerinde montajı yapılmıştır. 

Denemeler olumlu sonuç vermiştir. 

Boyut (PCB/ Donanım 

Kutusu) 

- 175mmx 190mmx 20mm / 201mm x 201mm x 150mm 

Güç / Akım / Gerilim - 4368W / 80A / 54.6V 

Verim - %99,43 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

Batarya yönetim sistemi temelde birden fazla hücreden oluşan bataryaların sıcaklık, 

gerilim ve akım değerlerini okuyup bu değerlerin olması gereken değerlerde bulunmaması 

halinde sisteme müdahale eden yapılardır. 

a. Dengeleme Yöntemi 

Batarya paketimiz şarj olduğu durumda BYS pasif dengeleme yapmaktadır. Hücre 

gerilimleri bir mikrodenetleyiciyle okunabilmektedir. Oluşturulan bir algoritma ile gerilimi 

fazla olan hücre ya da hücreler tespit edilir ve BYS için temin edilen entegre vasıtasıyla 

ilgili hücre içindeki enerji 5.6 Ohm direnç üzerinden harcanır. BYS için tercih edilen 

entegreden devre tasarımı kısmında detaylandırılacaktır. 

b. SOC Tahmin Algoritması 

SOC(0) tahmini için bataryanın açık devre gerilimi (OCV) ölçülür. Ölçülen gerilim değeri 

ile bataryanın başlangıçta doluluk oranı tespit edilir. Şekil 6.1’de örnek bir OCV SOC 

grafiği verilmektedir.  

 

Şekil 6.1 Örnek OCV SOC grafiği 

Başlangıçta tespit edilen batarya SOC (0) oranından harcanan enerji miktarı çıkarılarak 

SOC tahmini yapılmaktadır. Harcanan enerjinin tespiti için Coulomb sayma yöntemi 

kullanılmaktadır. Bataryadan çekilen akım ölçülmektedir ve Eşitlik 6.1’deki denklem 

kullanılmaktadır.  

 (6.1) 
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c. Kontrol Algoritması 

Batarya yönetim sistemi çalışmaya başladığında batarya akımı, hücre gerilimleri, hücre 

sıcaklıkları ayrı ayrı okunmaktadır. Okunan bu değerler araç kontrol sistemine 

gönderilmektedir. Alınan bu değerlerle hücrelerin şarj olup olmadığı denetlenir.Şarj 

olmuyorsa tekrar başlangıca gelerek aynı işlemler yapılır. Şarj oluyorsa dengesiz gerilime 

sahip hücre olup olmadığı kontrol edilir. Dengesiz gerilime sahip hücre varsa ilgili hücre 

veya hücreler dengeleyici yardımıyla dengelenir. BYS’nin kontrol algoritması Şekil 6.2’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.2 BYS kontrol algoritması 
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d. Devre Tasarımı 

BYS’nin devre tasarımı aşamasında ilk olarak kullanacağımız entegreyi belirledik. Bize en 

uygun olan entegre BQ76940 çünkü 15 hücreye kadar hücre gerilimi ve batarya akımını 

ölçebilmektedir. Aynı zamanda hücre dengelemesi de yapmaktadır. Şekil 6.3’te BYS 

devre blok diyagramı verilmektedir. 

 

Şekil 6.3 BYS Blok Diyagramı 

Kullandığımız entegre en fazla üç sıcaklık değeri okuyabilmektedir fakat 13 seri hücrenin 

sıcaklıkları okunması gerekmektedir. Bu nedenle mikrodenetleyici ile her bir hücreye bağlı 

olan LM35 sıcaklık sensör bilgisi okunmaktadır. BYS entegresi mikrodenetleyici ile I²C 

protokolü üzerinden haberleşmektedir. 

Mikrodenetleyici olarak Arduino Mega 2560 kullanmaktayız. Mikrodenetleyicimizin 16 

analog girişi bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen sıcaklık sensörlerimizi bu girişlerin 13 

tanesine bağlıdır. 

Batarya yönetim sisteminde dengesiz gerilime sahip hücreleri Arduino Mega 2560 tespit 

eder. Tespit edilen dengesiz gerilime sahip hücre veya hücreler entegreye I²C protokolü 

ile BYS entegresine bildirilir. Dengesiz gerilime sahip bu hücre veya hücreleri BYS 

entegresi harici pasif dengeleme ile istenilen gerilim değerlerini sağlar. 

BYS için kullanılan entegrenin üretici firma tarafından sağlanan devre şeması Şekil 6.4’te 

verilmektedir. 
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Şekil 6.4 BQ76940 entegre devre şeması 

e. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyonun temel amacı batarya paketlerinin sıcaklık ve gerilim değerlerinin okunup 

gerilim değerlerinin istenilen düzeyde tutmasıdır. Batarya paketlerinin gerilimi için opamp 

fark alıcı devresi kullanılır. Batarya paketlerinin sıcaklık değerlerini ölçülmesi için 13 adet 

LM35 kullanmak gerekir. LM35ler bütün batarya paketlerinin sıcaklıklarını ayrı ayrı 

ölçülmesini sağlar. Opamplar ve LM35ler analog multiplexer ile Arduino’ya bağlanır. 

Multiplexer kullanılmasının sebebi Arduino’nun analog girişlerinin yeterli olmamasıdır. 

Batarya paketlerinin maksimum 4,2V’a şarj olduğu tanımlanır. Herhangi bir batarya 

paketinin gerilimi 4,2V’un üzerine çıktığı anda dengeleme başlar. 
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Şekil 6.5 Simülasyon Diyagramı 

Normalde BQ76940 entegresini kullanılmaktayız fakat simülasyon programın entegre 

bulunmadığından opamplar, optokuplörler ve multiplexer kullanıldı. BQ76940 

entegresinin yapmış olduğu dengeleme, gerilim okuma işlemlerini opamplar ve 

optokuplörler yaptırmaktadır. Opamplar hücrelerin artı ve eksi uçlarındaki gerilimi fark alıcı 

devre yardımı ile ölçmektedir. Optokuplörler ise hücrelerin gerilim dengesizliği olduğu 

zaman Arduino Mega 2560 ile optokuplörü uyarılarak dengesiz olan hücrenin 

dengelemesini sağlar. Mikrodenetleyicinin analog giriş sayısı opamplara yetmediği için 

opampların hepsi multiplexer yardımı ile tek çıkışa düşürülerek Arduino’ya takılır. Aynı 

işlem LM35 sıcaklık sensörleri için de yapılır. Bu sayede BYS entegresinin yaptığı işlemleri 

simüle edilir. Batarya yönetim sisteminde kullandığımız entegre tek başına opamplar, 

optokuplörler ve bir multiplexerın işini yapmaktadır. Şekil 6.6’da simülasyonun Proteus 

programı ile çizimi bulunmaktadır. 
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6.6 Simülasyon Çizimi 

f. Baskı Devre Çalışmaları 

Batarya yönetim sistemi ve harici dengeleyici PCB çizimleri EAGLE programı ile şematik 

ve board çizimleri yapılmıştır. Dengeleyici devrenin şematik ve board çizimleri Şekil 6.7’de 

gösterilmektedir. Batarya yönetim sistemi devresinin şematik ve board çizimleri Şekil 6.8 

ve Şekil 6.9’da gösterilmektedir. Batarya yönetim sisteminde kullandığımız entegreyi dip 

sokete çevirmek için yaptığımız PCB çizimi Şekil 6.10’da gösterilmektedir. 
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Şekil 6.7 Dengeleyici Devrenin Şematik ve Board Çizimleri 
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Şekil 6.8 BYS şematik çizimi 
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Şekil 6.9 BYS’nin board çizimi 

 

Şekil 6.10 BYS entegrsini dip yapan çizim 

g. Üretim Çalışmaları 

BYS’nin üretim aşamasına ilk olarak EAGLE’da çizdiğimiz baskı devreyi (Şekil 6.9) 

yazıcıdan fotokopi asetat kağıdına yazdırarak başladık. Çıktısını aldığımız devreyi FR-4 

bakır plakete ütü ile bastık (Şekil 6.11 ve Şekil 6.12). Hidrojen peroksit (H2O2), tuz ruhu 

(HCI) ve su (H2O) ile hazırladığımız çözeltiye bastığımız plaketi yerleştirdik (Şekil 6.13). 

Ortaya çıkan PCB’ye devre elemanlarını lehimledik (Şekil 6.14). Kullanmış olduğumuz 

entegre yüzey montaj olduğundan dolayı lehimlenmesi zordur. Olası bir aksilikte 

entegremizi batarya yönetim sistemi PCB’sinden çıkarmak zor olacağı için entegremizi 

dip sokete dönüştüren bir PCB bastık (Şekil 6.15). Gerekli testleri uyguladıktan sonra 
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hücrelerin gerilim ve sıcaklık değerlerini okuduğumuzda testlerimizi başarıyla 

sonuçlandırdık (Şekil 6.16). 

 

Şekil 6.11 Baskı devre plakete aktarma çalışmaları 
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Şekil 6.12 Plakete aktarılmış baskı devre 

 

Şekil 6.13 Baskı devre asit işlemi 
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Şekil 6.14 Devre lehimlenmesi 

 

Şekil 6.15 TSOP44 DIP44 adaptör plaketi 
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Şekil 6.16 BYS ile hücre gerilimleri okuma 

h. Karşılaştırma Tablosu 

 

  
Önceki 

Tasarım 
Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : - 13 seri 16 paralel hücre 

Çıkış Voltajı : - 54,6V 

Çıkış Akımı : - 52A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
: - Pasif dengeleme  

Devre Tasarım Tipi : - PCB 

SOC Tahmin Algoritması : - Coulomb sayma yöntemi 

Kontrol Algoritması : - Gerilim değerlerine göre 

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

Batarya paketimizin 2387W/h, maksimum gerilim 54.6V maksimum akım 26A ile şarj 

olabilmektedir. Bu batarya grubunu şarj etmek üzere yerli üretim yerleşik şarj birimi 

üretilmiştir. Üretilen yerleşik şarj birimimiz 54.6V çıkış gerilimine 10A çıkış akımına 

sahiptir. Yerleşik şarj birimimiz batarya grubu 54.6V‘ye gelene kadar sabit 10A ile şarj 

etmektedir. 54.6V‘de ise sabit gerilimde düşen akım ile şarja devam etmektedir. Yerleşik 

şarj birimimiz 560W güce ulaşabilmektedir. Bu da istenilen minimum değerleri 

karşılamaktadır. 

a. Devre Tasarımı 

Yerleşik şarj birimimiz tasarlanırken güç çıkışı göz önünde bulundurularak yarım köprü 

topolojisi tercih edilmiştir. Yarım köprü anahtarlama elemanlarını aktif edebilmek için 

kendinden osilatörlü yarım köprü sürücü entegresi kullanılmıştır. Devre tasarımının block 

şeması Şekil 7.1’de gösterilmiştir. 220~240V AC tek faz şebeke gerilimi devreye giriş 

olarak uygulanır. AC gerilim EMI filtrelerden geçerek doğrultucuya girmektedir. Doğrultucu 

sonunda 310V DC gerilim elde edilmektedir. Elde edilen DC gerilim yarım köprü 

anahtarlama elemanına uygulanmaktadır. Kendinden osilatörlü yarım köprü sürücü ilk 

enerjisini 310V DC gerilimden yüksek değerlikli bir direnç üzerinden almaktadır. 

Kendinden osilatörlü yarım köprü sürücü aldığı enerji ile yarım köprü anahtarlama 

elemanlarına sinyal göndermeye başlar. Yarım köprü anahtarlama elemanı yüksek güçlü 

transformatöre bağlıdır. Transformatörün primer, sekonder ve AUX olmak üzere 3 adet 

sarımı bulunmaktadır. İlk tetik alındıktan sonra AUX çıkışı kendinden osilatörlü yarım 

köprü sürücünün ana beslemesi olmaktadır. Sekonder sargısında görünen kare sinyal 2 

diyot ile doğrultulmaktadır bobin ve kondansatör ile filtrelenmektedir. Gerilim kontrolü bir 

adet ayarlanabilir zener diyot ve optokuplör ile kendinden osilatörlü yarım köprü 

sürücünün osilatörünü durdurmaktadır. Akım kontrolü için yarım köprü anahtarlama 

elemanlarımıza seri bir direnç kullanılmaktadır. Bu direncin üzerine düşen gerilim eşik 

seviyesini aştığında kendinden osilatörlü yarım köprü sürücünün osilatörünü 

durdurmaktadır. Bu şekilde gerilim ve akım kontrolü sağlanmaktadır. Kendinden osilatörlü 

yarım köprü sürücü entegresi IR2153’tür. Entegre 10~15.6V DC gerilim ile çalışmaktadır. 

100kHz frekansta %50 dürtü ile maksimum 600V’u yarım köprü ile sürebilmektedir. 

Anahtarlama elemanı IRFP460 N kanal power MOSFET seçilmiştir. Alt ve üst 

anahtarlama elemanlarını anahtarlama arasında 1.2µs ölü zaman vardır. MOSFET 

maksimum, 20A 500V, -55~+150 °C kadar çalışabilmektedir. Devre gerilim korumada 4 

pin dip optokuplor kullanılmıştır. Kullanılan 4pin dip optokuplör EL817’dir. Giriş uçlarında 

bir LED diyot ve çıkış uçlarında LED diyotun yaydığı ışıktan etkilenerek iletim sağlayan bir 

adet foto eleman bulunur. Giriş uçlarında elektrik akımı geçtiğinde LED diyot ışık yayar ve 

yayılan bu ışık fototransistör tarafından izole bir şekilde algılanarak iletime geçer. Voltaj 

referans entegresi olarak TL431 üç terminalli hassas programlanabilir referans entegresi 
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kullanılmıştır. -40~+85°C aralığında çalışabilmektedir. Katotta maksimum 37V 

geçebilmektedir. Sürekli katot akımı maksimum 150mA’dir. 

 

Şekil 7.1 Yerleşik şarj birimi blok diyagramı 

b. Simülasyon Çalışmaları 

Simülasyon üzerinde, yerleşik şarj devresinin koruma devreleri (Akım, Voltaj) ile birlikte 

kurulduğunda simülasyon programından kaynaklı hata vermektedir, bunda dolayı devre 

korumasız hali simüle edilmiş ve istenilen değerleri fazlasıyla karşıladığı (Şekil 7.2) 

görülmüştür.  

 

Şekil 7.2 Yerleşik şarj birimi simülasyon çalışması 

Şekil 7.3’deki devre ile gerilim kontrol edilmektedir. Bu sistem ETD44 trafosunun sağ 

tarafında görülen bobinden gerilim alınmaktadır. Çalışma gerilimi 54.6V olduğu için 

TL431’i yüksek gerilimden korumak amacıyla 22V zener diyot bağlanmıştır. Trimpotun 2 

numaralı pini TL431 gerilim referans entegresinin referans pinine bağlanmıştır. Trimpotun 

3 numaralı pini tekrar bir direnç üzerinden grounda bağlanmıştır. TL431 voltaj referans 
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entegresinin katot pini, EL817 optokuplörünün katot pinine bağlanarak, trimpottan 

ayarlanan referans voltajı ile belirlenen değer voltajında iletime geçerek optokuplörün LED 

diyotunu çalıştırmaktadır. Çalışan LED diyot fototransistörü aktif hale getirerek EL817 

optokuplörünün CT pinindeki kapasitörü deşarj ederek osilatörün çalışmasını 

durdurmaktadır. Bu şekilde voltaj istenilen değerde sabit tutulabilmektedir. 

 

Şekil 7.3 Yerleşik şarj birimi gerilim kontrol devresi simülasyonu 

Devrede akım korunması Şekil 7.4’de gösterilen devre ile yapılmaktadır. Şekil 7.4’deki 

devrede Q2 adlı IRFP460 MOSFET’inin source pininden alınan 2. Çıkış ile fazla akım 

aktığında BC237 transistörü anahtarlanarak IR2153 entegresinin 3 numaralı pinine bağlı 

kapasitörü BC237 transistörü ile deşarj edilmektedir. Bu şekilde devre fazla akıma karşı 

koruma yapılmıştır. 
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Şekil 7.4 Yerleşik şarj birimi akım koruma devresi simülasyonu 

c. Baskı Devre Çalışmaları 

Baskı devre çalışması EAGLE programı ile çizilmiştir. Yerleşik şarj devresinin şematik 

çizimi Şekil 7.5’de verilmiştir. 

 

Şekil 7.5 Yerleşik şarj birimi şematik çizimi 

Şematik çizimi tamamlanan devrenin bord çizimlerine başlanmıştır. Tamamlanan bord 

çizimleri ardından devrenin bağlantıları yapılarak baskıdan önceki son hali Şekil 7.6‘da 

gösterilmiştir. 
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Şekil 7.6 Yerleşik şarj birimi PCB tasarımı 

d. Üretim Çalışmaları 

Çizimleri tamamlanan yerleşik şarj biriminin üretim aşamasına geçilmiştir. Üretim 

aşamasında ilk işlem çizimleri asetatlı fotokopi kağıdına çıkarılmıştır. Alınan çıktı bakır 

plaketin üstüne koyularak (Şekil 7.7) ütüleme yöntemi ile aktarım Şekil 7.8’deki gibi 

yapılmıştır. 

 

Şekil 7.7 Yerleşik şarj birimi baskı devre çalışması 
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Şekil 7.8 Yerleşik şarj birimi devreyi plakete aktarım 

 

Bakır plakete ütüleme yöntemi ile baskı devre çizimi aktarılma işlemlerinden sonra, 

aktarılan bakır plaket sulandırılmış hidrojen peroksit ve tuz ruhu karışımına yatırılmıştır. 

Şekil 7.9 

 

Şekil 7.9 Yerleşik şarj birimi PCB aşındırma işlemi 
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Solüsyona yatırma işlemlerinin ardında hazırlanan bakır plaket, üzerindeki asetatlı 

kâğıttan aktarılmış mürekkep kalıntıları tiner ile temizlenmiştir (Şekil 7.10). 

 

Şekil 7.10 Yerleşik şarj birimi PCB temizleme 

Tiner ile temizlenen plaket komponentlerin montajı için gerekli delikler dremel ile açılmıştır 

(Şekil 7.11). 

 

Şekil 7.11 Yerleşik şarj birimi PCB delme işlemi 

Delme işleminin ardından ETD44 trafosu ve bobinler için Eşitlik 7.1 ve Eşitlik 7.2’deki 

hesaplamaları ile sarımlar yapılmıştır. 

Npri=(Vin(nom)*108)/(4*f*Bmax*AC (7.1) 

Bmax=(0,5*Vinnom*108)/(4*f*Npri*Ac) (7.2) 
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Şekil 7.12, Şekil 7.13 ve Şekil 7.14’te bobin sarımı gösterilmektedir. 

 

Şekil 7.12 Yerleşik şarj birimi primer bobin sarımı 

 

Şekil 7.13 Yerleşik şarj birimi sekonder bobin sarımı 
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Şekil 7.14 Yerleşik şarj birimi tamamlanmış bobin 

Sarımları tamamlanan ETD44 trafosu ve bobinlerin ardından komponentler hazırlanmış 

olan plaket üzerine yerleştirilerek lehimleme işlemi yapılmıştır. (Şekil 7.15, Şekil 7.16) 

 

Şekil 7.15 Yerleşik şarj birimi lehimleme işlemi 
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Şekil 7.16 Yerleşik şarj birimi lehimleme 

Lehimlemenin ardından tamamlanan PCB (Şekil 7.17) test aşamasına hazırdır. 

 

Şekli 7.17 Yerleşik şarj birimi tamamlanmış hali 
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e. Test Sonuçları 

Yerleşik şarj birimimin çıkışına 11Ohm direnç bağlanmıştır. Ölçülen akım ve gerilim 

değerleri Şekil 7.18’de gösterildiği gibi 47.53V, 4.2A çıkmıştır. İzoleli bir osiloskop yardımı 

ile alt MOSFET’in gate ve drain bacakları ölçülmüş olup Şekil 7.19’da verilmektedir. 

Yerleşik şarj birimi çıkışından yaklaşık 200W güç alınmıştır. Test aşamaları devam 

etmektedir. 

 

 

Şekil 7.18 
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Şekil 7.19 
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f. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : - Yarım köprü topolojisi 

Güç Seviyesi : - 560W 

Çıkış Voltaj Aralığı : - 54.6V 

Çıkış Akım Salınımı : - 10A 

Giriş Güç Faktörü : - 0.7 

Güç Çevrim Verimi : - %88 

PWM Kontrol Entegresi : - IR2153 

Koruma 

Devreleri/Elemanları 

: - Akım koruma elemanları: 
2n5551 Transistör, Direnç, 
Kapasitör 

Gerilim kontrol elemanları: 
EL817 Optokuplör, TL431, 
Zener Diyot, Trimpot, 
Kapasitör, Direnç 

Baskılı Devre Boyutu : - 200mm*170mm 
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)  
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9. Batarya Paketleme 

Lityum iyon bataryalar, batarya tutucular ile sabitlenecektir. Sabitlenen bataryalar 

birbirlerine plakalar ile lehimlenecektir. Batarya paketinin gösterimi Şekil 9.1’de 

gösterilmiştir. Alüminyum kutunun iki yanında araca sabitlenebilmesi için kulak 

bulunacaktır. Araca monte edilirken kullanılacak vida 8mm 8.9 grade’dir. 

 

Şekil 9.1 Hücre birleştirme 

a. Hücrenin Özellikleri  

Hücrelerde lityum ion NCR18650B kullanılmıştır. Hücrelerin maksimum şarj akımları CC-

CV 0.5C 4.20V’tur. Hücrelerin maksimum deşarj akımı CC 1C 2.50V’tur. Hücrenin ısıl 

özellikleri ise şarj durumunda 0°C ile 45°C deşarj durumunda -20°C +60°C depolama -

20°C +50°C’dir. Hücre bu sıcaklıklar arasında çalışabilir ve şarj olabilir. 13 seri 16 parelel 

şeklinde tasarlanıp yan yana dizilmiştir. Hücreler 208 tane olup her biri 48 gramdır. 54.6 

Hücrenin özellikleri tablo olarak şekil 9.2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 9.2 Hücre datasheet 

b. Paketin Özellikleri  

Gerçekleştirilen batarya paketi 2mm kalınlığında 6082 seri alüminyum ile oluşturulan bir 

kutunun içerisine yerleştirilerek sabitlenecektir. 6082 alüminyum soğuk şekillendirmeye 

müsaittir. İstenilen ölçülerde kesilip perçinle sabitlenecektir. Paketin çıkış gerilimleri 
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54.6V’dur. Batarya kapasitesi 52A/h’tır. Şarj gerilimi 10V deşarj gerilimi 80V’dur. Paketin 

enerjsi 3,6W*3,25Ah*208 =2433,6 W’dır. Paketin toplam ağırlığı 11,50 kilogramdır. PVC 

yanmaz kağıdın dielektrik sabiti alüminyumun içerisine yalıtkan olabilmesi için yanmaz 

PVC yerleştirilecektir. PVC’nin dielektrik sabiti (ε) 4’tür. Batarya paketinin boş hali şekil 

9.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.3 Batarya paket kutusu 

c. Paket Malzemesinin Özellikleri 

Paket elektriği ileten bir maddedir. Paketin erime sıcaklığı 660,32°C’dur. Isıl kapasitesi ise 

24,2J’dür.  Paket malzemesinin mekanik özellikleri T4 ısıl işlemi görmüştür. Akma 

mukavemeti 170MPa, çekme mukavemeti 260MPa, uzama 19, sertlik 70MPa’dır. 

d. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Paket aracın arka tarafında şasiye sabitlenmiştir. Herhangi bir yangın durumundan 

korunmak için paketin arabadan tarafı alüminyum metal levhayla kapatılmıştır. Herhangi 

bir ters durum olması durumunda kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir. Paket elektriği 

iletken bir malzeme olduğundan dolayı hücrelerin etrafı alev almaz PVC malzemesiyle 

kaplanmıştır. 
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e. Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

Pakette soğutucu olarak 12V 0.15A 6 adet fan kullanılmıştır. Fanlardan 3 tanesi hava 

girişi, 3 tanesi hava çıkışı sağlayacaktır. Fanlar şekil 9.4’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.4 Batarya paketi soğutma fanları 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 
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11. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

Araç kontrol sistemi (AKS) aracın alt donanımları ile iletişim halindedir. Nihai AKS devre 

tasarımının fiziki olarak Şekil 11.1’de verilmektedir. 

Butonlar, fren müşürü, farlar, flaşör, korna, fren lambası, motor yönü, geri kazanımlı 

frenleme bilgisi, motor hall effect sensörü AKS'nin dijital giriş çıkışlarına bağlıdır. Sürücü 

tarafından belirlenen PWM sinyali AKS'den motor sürücüye gönderilmektedir. BYS'den 

batarya hücre gerilimleri, hücre sıcaklıkları, batarya akımı ve SOC seri haberleşme 

protokolü ile gönderilmektedir. Motor sıcaklığı, motor sürücü sıcaklığı, motor sürücü akımı 

AKS'nin analog girişi ile okunmaktadır. AKS'nin okuduğu bilgiler telemetri sistemi ile yer 

istasyonuna gönderilmektedir ve bir LCD ekran ile sürücüye görüntülemektedir. Telemetri 

sistemi, LCD ekran ve Batarya Yönetim Sistemi seri haberleşme ile AKS'ye bağlıdır. 

AKS’nin blok diyagramı Şekil 11.2’de verilmektedir. AKS akış şeması Şekil 11.3’te 

verilmektedir. Anlık harcanan enerji, bir dakikada ortalama harcanana enerji ve ortalama 

hız ile kaç km yol kat edilebileceği AKS tarafından hesaplatılmaktadır.  

 

Şekil 11.1 Araç Kontrol Sistemi 
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Şekil 11.2 AKS Diyagramı 

 

Şekil 11.3 AKS Çalışma Algoritması 

a. Motor Tork Kontrolü  

PWM (Pulse Width Modulation) Türkçe adıyla Darbe Genişliği Modülasyonu, dijital bir 

sinyaldir ve anahtarlama ile oluşturulmaktadır. 

Dijital bir sinyal zamanın yarısını açık diğer yarısını kapalı geçiriyorsa, dijital sinyalin 

%50'lik bir görev süresine (duty cycle) sahip olduğunu ve ideal bir kare dalgaya 

benzediğini söyleyebiliriz. Yüzde %50'den yüksekse, dijital sinyal açık durumda kapalı 

duruma göre daha fazla sinyal gönderir ve görev döngüsü %50'den azsa bunun tersi de 

geçerlidir. Bu üç seneryoyu Şekil 11.4’te inceleyebilirsiniz. 
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Şekil 11.4 PWM Sinyal Tablosu 

Motordan gelen hız palsi ile hesaplanan hız araç sürücüsünün yolladığı referans hız ile 

16 kHz PWM’in görev süresi hesaplanmaktadır. Oluşturulan PWM motor sürücüye 

iletilmektedir. 

b. Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu  

Geri kazanımlı frenleme için SOC 70 den küçük, PWM 0, hız 10km/s den yüksek, batarya 

motor ve motor sürücü sıcaklıkları 60 dan küçük olmalıdır. İstenen şarlar sağlandığı 

durumda geri kazanımlı frenleme aktif bilgisi motor sürücüye iletilir ve PWM %90 görev 

süresi ve 16 kHz ile aktif edilir. Geri kazanımlı fren algoritma akış şeması Şekil 11.5’te 

verilmektedir. 
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Şekil 11.5 Geri Kazanımlı Frenleme Algoritması 

c. Araç Enerji Yönetim Sistemi  

Batarya yönetim sisteminden gelen SOC bilgisi ile aracın son 1 dakikadaki harcadığı 

ortalama enerji ve ortalama hız bilgisi ile hesaplanacak olan miktara bölerek aracın 

gidebileceği ortalama yol hesaplanmaktadır. Araca enerji verildiğinden itibaren toplam 

harcadığı enerji ile toplam kat ettiği mesafe hesaplanarak aracın başlangıçtan itibaren 

harcadığı enerji tespit edilecektir. SOC bilgisi BMS’den alınmaktadır. Elde Edilen bilgiler 

kullanıcı LDC ekranında gösterilmektedir. 

d. Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Seri haberleşme için geçerli standartlaşmış bazı senkron ve asenkron protokoller vardır, 

bunun detayına inildiğinde UART protokolünün de üstünden geçilmiş olacaktır. 
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Senkron haberleşme gerçekleştirilirken, gönderilen veri biti ile alınan veri biti birbiriyle 

uyum içerisinde olmalıdır. İletişimi gerçekleştirecek olan aygıtlar eş zamanlı olarak 

çalışmak zorundadır. Yani alıcı ve verici aynı saat (clock) üzerinde olmalıdır. 

Asenkron haberleşme yapmak için belirli bir clock’a ihtiyaç duyulmaz. Veri herhangi bir 

anda iletilebilir. Belirli standartlar kullanılarak gerçekleştirilir ve senkron haberleşmeye 

göre daha yavaş iletim olur. 

Batarya yönetim sisteminden (BYS) maksimum hücre gerilimleri, batarya hücre sıcaklığı, 

batarya akım bilgileri UART protokolü ile AKS aktarılacaktır. 

Araç ekranı üzerinde bulunan UART çıkışı ile araç kontrol sisteminden gerekli verileri 

almaktadır. 

e. Arıza Teşhisi 

Batarya yönetim sistemi ve motor sürücülerde bulunan akım sensörünün yüksek akım 

ölçümü, batarya yönetim sisteminden gelen hücre gerilimlerin düşük olması; motor, motor 

sürücü, bataryada bulunan sıcaklıklarının yüksek olması, PWM sıfır olduğu durumda 

bataryadan akım çekiliyor olması ve BMS’den veri okuma yapılamadığında arıza, kullanıcı 

LCD ekranına uyarı vermektedir ve arızaya özel belirlenen arıza kodu, telemetriye 

iletilmektedir. 

f. Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Araç kontrol ekranını batarya hücre gerilimleri, hücre sıcaklıkları, batarya akımı, motor 

sürücü akımı, hız bilgisi, batarya yüzdesi, motor sıcaklığı, motor sürücü sıcaklığı verilerini 

UART protokolü ile araç kontrol sisteminden almaktadır.  

 

Şekil-11.6 7.0 Inch Nextion HMI Dokunmatik TFT Lcd Ekran 

Sürücü Ekranı 7.0” Nextion HMI Dokunmatik TFT LCD Ekrandır. Şekil 11.6’da 

gösterilmektedir. Büyük ve net görüntü için tercih edilmiştir. 
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g. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Telemetri modülüne batarya hücre gerilimleri, hücre sıcaklıkları, batarya akımı, motor 

sürücü akımı, hız bilgisi, batarya yüzdesi, motor sıcaklığı, motor sürücü sıcaklığı verileri 

araç kontrol sisteminden UART protokü ile aktarılmaktadır. 

 

Şekil 11.7 Kapadokya GSM Sheild 

Telemetri modülü, Arduino Uno üzerine entegre olan Kapadokya GSM Shield’dır. Modül 

Şekil 11.7’de gösterilmiştir. Kapadokya GSM modülü sayesinde internet erişimi 

sağlayarak araç bilgilerini sunucuya iletilmektedir. Sunucuda hazırlanan web sayfasında 

araç logları ve görüntüleme ekranı bulunmaktadır. 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı 
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13. Direksiyon Sistemi 

Direksiyon sistemi için Şekil 13.1’de gösterilen hazır ürün kullanılmaktadır. Direksiyon 

sisteminin boyutları ve ölçüleri aracımız için uygundur. 

 

Şekil 13.1 Araçta kullanılan direksiyon sistemi 
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14. Kapı Mekanizması  

Aracımız her iki yana açılan 2 kapıya sahiptir. Kapımızın boyutları aynı olup 70x90cm 

büyüklüğündedir. Kapı çerçevesinin ve kilit mekanizmasının etrafı ve kapımızın tamamı 

karbon fiber malzeme ile güçlendirilmiştir. Cam elyafına kıyasla karbon fiber malzeme 

kullanmamızın, kapının sağlamlığı, dayanıklılığı ve bütünlüğü bakımından daha kullanışlı 

olacağına karar vermiş bulunuyoruz.  

Kapı sistemimiz ve parçaların 3 boyutlu modeli ve kapı sistemimizin montaj modeli 

aşağıdaki linktedir. 

https://we.tl/t-VEPv08nA5L 

Kapımızın geometrisi ve fiziksel özelliklerine göre menteşe yerlerinin tespiti ve 

boyutlarının belirlenmesine yönelik analizler yapılmış olup, analiz programında 

kapılarımız 100N kuvvete maruz bırakılmış, riskler tespit edilmiş kapı sağlamlığı ve 

menteşe için en uygun yerin tespiti yapılmıştır. Analiz görselleri Şekil 14.1 ve Şekil 14.2 

de verilmiştir. 

 

Şekil 14.1. Kapı menteşe tespiti ve sağlamlık analizi 

https://we.tl/t-VEPv08nA5L
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Şekil 14.2. Kapı menteşe tespiti ve sağlamlık analizi 

 

Kapı sisteminin detaylı çizimi Şekil 14.3’de verilmektedir. Şekilde gösterilen siyah kısımlar 

aracın kabuğunu mavi kısım ise kapıyı temsil etmektedir. Kapı sisteminin içten görüntüsü 

Şekil 14.4’de verilmektedir. Kapı mekanizması Şekil 14.5’te gösterildiği gibi açılacaktır. 

Kapı mekanizmasının 2cm girinti ile çerçeveye oturması Şekil 14.6’te detaylı olarak 

gösterilmektedir. Kapı kilit mekanizmasının alttan ve içten görünümü Şekil 14.7’te 

verilmektedir. 
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Şekil 14.3. Kapı sisteminin görünümü 

 

Şekil 14.4. Kapı mekanizmasının içten görüntüsü 

 

 

Şekil 14.5. Kapı mekanizmasının açılması 
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Şekil 14.6. Kapının çerçeveye oturması 

 

Şekil 14.7. Kapı kilit mekanizmasının alttan ve içten görüntüsü 

Kapı dış kolu için kullanım kolaylığı, kapıya uyumu göz önünde bulundurulup Şekil 14.8 

tercih edilmiş olup, kapı iç kolu için ise Şekil 14.9 tercih edilmiştir. Kapımız anahtar 

kullanarak kitlenebilmekte olup, kitlendikten sonra anahtarsız kapı kolu hareketiyle 

kapının açılması mümkün olmamaktadır. Kapı kilit mekanizması için Şekil 14.10’de 

gösterilen malzemeler kullanılmıştır. Kapı, kapı kolu ile herhangi bir müdahaleye gerek 

kalmadan sadece ittirmek suretiyle kapanmaktadır. Kapı ve araç gövdesi arasındaki 

sızdırmazlık elemanı olarak verimliliği nedeniyle Şekil 14.11 da görünen kendinden 

yapışkanlı kauçuk kapı fitili tercih edilmiştir. 

 

Şekil 14.8. Kapı dış kolu 
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Şekil 14.9. Kapı iç kolu 

 

Şekil 14.10. Kapı kilit mekanizması 

 

Şekil 14.11 Kapı Fitili 

  



 

78 
 

15. Mekanik Detaylar 

a. Teknik Çizimler 

Aracın ön aks aralığı, arka aks aralığı, genişliği, yüksekliği, uzunluğu, ön arka tekerler 

arası, yerden yüksekliği Şekil 15.1’de paylaşılmaktadır. 

 

Şekil 15.1 Aracın teknik çizimi 

b. Mukavemet Analizi 

Roll bar stres analizi 1 kN dikey yük için Solid programı ile yapılmıştır, sonuç aşağıdaki 

Şekil 15.2’de paylaşılmaktadır. Roll barlar için kullanılan alüminyum 6082 T6’dır ve 

istenilen akma mukavemetine sahiptir. 
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Şekil 15.2 Aracın mukavemet analizi 

Yapılan analiz sonucunda Solid programının oluşturduğu dosyada esnemenin maksimum 

0.043mm olduğu belirtilmektedir. Bu değer istenen H/200 (H=94cm) değerinin altında 

kalmaktadır. Analizler yapıldıktan sonra 40x40x4 mm alüminyum kutu profil kesimi ve 

kaynatma işlemi tamamlanmıştır, Şekil 15.3’te oluşturulmuş alüminyum şasi 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.3 Aracın şasisi 
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c. Dış Kabuk Üretimi 

Aracın kabuk tasarımının analizi Solid programı ile yapılmıştır, yapılan analize göre hava 

akışının düzgünlüğü, hızlanan havanın oluşturduğu girdapların oluşmadığı 

gözlemlenmektedir, yapılan analiz Şekil 15.4’te verilmektedir. 

 

Şekil 15.4 Aracın kabuk analizi 

Aracın tasarımı bittikten sonra aracın boyutların bir köpük kestirilmiştir. Kestirilen bu köpük 

aracın iç kalıbı olmaktadır, Şekil 15.5’te kestirilen köpük gösterilmektedir. 
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Şekil 15.5 Araç kabuk iç kalıbı 

Köpük üzerinde son düzeltmeler zımpara ile yapılıp üzerine daha sonra uygulamalarda 

kullanacağımız malzemeler eritmesin diye epoksi macun ile kaplandı, yapılan epoksi 

macun işlemi Şekil 15.6’da verilmektedir. 

 

Şekil 15.6 İç kalıp epoksi macun işlemi 
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Epoksi macun işleminden sonra iç kalıbın mukavemetini ve korumasını arttırmak için 

200gr/m2 dokuma cam elyafı ile uygulama yapıldı, Şekil 15.7’de cam elyaf uygulaması 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.7 İç kalıp cam elyaf uygulaması 

Cam elyaf uygulamasından sonra macun, zımpara, astar, boya, tekrar macun, zımpara 

ve vernik uygulaması yaparak dış kalıp uygulamasına hazır hale getirildi, Şekil 15.8’de iç 

kalıbın son hali sunulmaktadır. 

 

Şekil 15.8 İç kalıp 
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Dış kalıbın alt kısmı kalıp ayırıcı, jelkot, 4 kat 450gr/m2 cam elyafı kullanılarak polyester 

reçine ile yapılmıştır, uygulamanın gösterimi Şekil 15.9’da verilmektedir. 

 

Şekil 15.9 Dış kalıp alt kısım 

Dış kalıp uygulamasının son basamağı üst kısmın uygulaması kalıp ayırıcı, jelkot, 

polyester reçine ve 4 kat 450gr/m2 cam elyafı ile tamamlanmıştır, Şekil 15.10 yapılan 

uygulama gösterilmektedir. 

 

Şekil 15.10 Dış kalıp üst kısım 

İç kalıbın sökümü Şekil 15.11’de gösterilmektedir. 
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Şekil 15.11 İç kalıbın sökümü 

Kalıba karbon fiber uygulama Şekil 15.12’de gösterilmektedir. Kullanılan karbon fiber 

200gr/m2 3k twill yapıdadır. 

 

Şekil 15.12 Karbon fiber uygulaması 
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Bu aşamadan sonra strafor ile güçlendirme yapılıp ikinci kat karbon fiber uygulaması 

yapılacaktır. Epoksi emdirme işleminden sonra vakum ile güçlü kompozit yapı 

oluşturulacaktır. 

d. Enerji Tüketim Hesabı 

Aracın 4000m 50km/h hızda ilerlediği pistte harcadığı enerji bulabilmek için Şekil 15.13’te 

verilen Excel tablosu oluşturulmuştur. Havanın yoğunluğu araç ön alanı, araç hızı, araç 

aero kat sayısı, araç ön alanı, lastik yuvarlanma direnci, motor ve motor sürücü verimi 

dahil edildiğinde 4000m için harcanan güç 167.38W çıkmaktadır. 

 

Şekil 15.13 4000m için harcanan güç 

Aracımız ile %6 eğimde 50km/h hıza ulaşabilmek için Şekil excel tablosu ile hesap 

edilmiştir. Eğim dereceye çevrildiğinde 2.7 çıkmaktadır. Motorun çıkış gücünün 3600,25W 

olması gerektiği görülmektedir. 

 

Şekil 15.14. %6 eğim, 50km/h hız için anlık güç hesabı 

Araç motor çıkış gücü için araç hızının hesaplanması için Şekil 15.15’te verilen excel 

tablosundan faydalanılmaktadır. Motor gücü 1500W girildiğinde araç hızı 22,64 km/h 

olarak tespit edilmektedir. 
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Şekil 15.15. Motor gücü 1500W, %6 eğim için araç hızı 

e. Maliyet Hesabı 

Maliyet hesabı Tablo 15.1’de verilmektedir. 

Tablo 15.1 Maliyet tablosu 

Sıra Malzeme Fiyat (TL) Adet Toplam (TL) Sıra Malzeme Fiyat (TL) Adet Toplam (TL)

1 Jant 281,25 4 1125 20 Korna 42 1 42
2 Jant işleme 375 4 1500 21 Silecek motoru 213 1 213

3 Poyra işleme 1050 4 4200 22 Bijon kapı kilidi 397,5 1 397,5
4 Salıncak+taşıyıcı 187,5 4 750 23 Elektronik malzeme 870 1 870

5 Rulman+mafral 577,5 1 577,5 24 NCR18650 batarya 60 208 12480
6 Amort isör 600 4 2400 25 BMS Malzemeleri 1500 1 1500
7 Fren merkezi 525 1 525 26 Elektrik motoru 7500 1 7500
8 Hidrolik hortum 165 3 495 27 Motor sürücü malzemeleri 1950 1 1950

9 Fren diski 118,5 4 474 28 Acil stop 125A 345 2 690
10 Fren kaliper 103,5 4 414 29 Ledler 120 1 120
11 Mineral yağ 300 1 300 30 Köpük 3300 1 3300

12 Direksiyon set i 1125 1 1125 31 Epoksi macun 675 1 675
13 Alüminyum 3825 1 3825 32 Epoksi reçine 2272,5 1 2272,5

14 Alüminyum şasi kaynak (sponsor) 1425 1 1425 33 Cam elyaf, reçine, jelkot, kalıp ayırıcı 7200 1 7200
15 Koltuk 3225 2 6450 34 Hırdavat zımpara,  vida, testere, kılavuz vs 1500 1 1500

16 Emniyet kemeri 2775 1 2775 35 Karbon f iber 262,5 60 15750
17 Tulum 4800 1 4800 36 Karbon f iber vakum malzemeleri 15000 1 15000

18 Kask 138 1 138 37 AKS malzemeleri 2250 1 2250
19 Ayna set 162 1 162 Genel Toplam 107170,5  
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16. Yakıt Pili  
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17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  
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18. Araç Elektrik Şeması  

Aracın elektrik şeması Şekil 18.1’de verilmektedir. Araç içi bileşenler Şekil 18.2’de 

verilmektedir. 

 

Şekil 18.1 Araç Elektrik Şeması 
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Şekil 18.2 Araç içi bileşenler 
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19. Orijinal Tasarım 


