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1)Araç Özellik Tablosu 

 

 

Tablo 1.1 Araç Özellik Tablosu 

 

Özellik  Birim  Değer  

Uzunluk  mm   2776 mm 

Genişlik  mm  1400 mm 

Yükseklik  mm  1300 mm 

Şasi  Malzeme  Alüminyum 

Kabuk  Malzeme  Fiberglas  

Fren sistemi  Hidrolik disk, ön, arka, el 

freni  

Ön Hidrolik Disk Fren  

Motor  Tip  BLDC   

Motor sürücüsü  Kendi tasarımları, hazır ürün  Hazır ürün 

Motor gücü  kW  2.1 kW  

Motor verimliliği  %  ≥ %90  

Elektrik makinesi 

ağırlığı  

kg   25KG 

Batarya  type  Lityum iyon  

Batarya paketi 

nominal gerilimi  

V   74 V 

Batarya paketi 

kapasitesi  

Ah   25.6 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi  

V  84 V  

Batarya paketi enerjisi  Wh   1894,4 

Yakıt pili gücü  kW  -  

Hidrojen silindirleri 

sayısı  

#   - 

Hidrojen silindir 

basıncı  

bar   - 

Süperkapasitör  Evet/hayır  - 

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız  

    



2)Dinamik Sürüş Testi 

Dinamik sürüş testi yapılmıştır. Yapılan sürüş videosu linkte’dir. 

https://youtu.be/6sra23OBnUo  

https://youtu.be/pwMfV0PMt50  

3) Yerli Parçalar 

1. Motor   Elektromobil ve Hidromobil için 

zorunlu  
x  

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  x  

5. Enerji yönetim sistemi *  Hidromobil için zorunlu  ☐  

6. Batarya paketleme  Opsiyonel  ☐  

7. Elektronik diferansiyel uygulaması  Opsiyonel  ☐  

8. Araç control sistemi (AKS)  Opsiyonel  x  

9. Yakıt pili *  Opsiyonel  ☐  

10. Yakıt pili kontrol sistemi *  Opsiyonel  ☐  

11. İzolasyon izleme cihazı  Opsiyonel  ☐  

12. Direksiyon sistemi  Opsiyonel  ☐  

13. Kapı mekanizması  Opsiyonel  ☐  

 

4) Motor 

Motor takım üyelerince atölye ve sanayi çalışmaları ile birlikte yerli olarak üretilmiştir. 

 

Hız (V) = 50 Km/h = 13.88 (m/s)  

Araç Ağırlığı (Sürücü Dahil) = m = 240 kg 

https://youtu.be/6sra23OBnUo
https://youtu.be/pwMfV0PMt50


Lastiğin Sürtünme Katsayısı (C) = 0,009 

Lastiğin Yarıçapı (R) = 0.2794 m 

Aracın Ön Yüzey Alanı (A) = 1.59 m2 

Hava Yoğunluğu (ρ) = 1,225 kg/m3 

Aracın Sürtünme Katsayısı (Cd) = 0.16 

Tekerlek Göbeğinden Aracın En Üst Noktası Arasındaki Mesafe (Rd) = 

= 130cm(Aracın yerden yüksekliği) – 28cm(Lastiğin yarıçapı ) = 1.02 m 

 

Yuvarlanma Direnci (Fr) = m x g x C = 240 x 9.81 x 0.009 = 21.19 Nm 

Rüzgar Sürtünmesi (Fd) = 0.5 x V2 x A x ρ x Cd 

= 0.5 x 13.882 x 1.59 x 1,225 x 0.16 = 30.02 Nm 

 Tekerlek göbeği etrafında oluşan tork değeri (Tmotor) = Fr x R  + Fd x Rd  

= 21.19 x 0.2794 + 30.02 x 1.02 = 36.54 Nm 

 

CNC işlemlerinden kaynaklanan hatalardan dolayı motor hareket halindeyken kasma 

yapabilmektedir. Bu sebeple motor fazla akım çekecektir. Bu durum daha fazla tork 

ihtiyacı oluşmasına sebep olacaktır. Bu yüzden %5 hata toleransı alınmıştır. 

 

İhtiyaç duyulan tork değeri = 38.367 Nm 

WRPM= (V x1000)/(60 x 2 x π x R)= (50 x1000)/(60 x 2 x π x 0.2794) = 474.692 RPM 

W = (WRPM x 2 x π) / 60 = (474.692 x 2 x π) / 60 = 49.71 rad/sn 

P = W x Tmotor = 38.367 x 49.71 = 1907.223 Watt 



 

Tablo 4.1 Motor Teknik Özellikleri Tablosu 

 

Motor Teknik Özellikleri 

Motor teknik özelliklerindeki 480 RPM’deki tork değeri (39.65 Nm) ANSYS 

Electromagnetics Suite Maxwell Programında yapılan analizler sonucunda elde 

edilmiştir. Yukarıda yer verilmiş olan teorik hesaplamalar sonucunda aracımızın 50 

km/h hızda gidebilmesi için 38.367 Nm torka ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

(475RPM). 

Teorik Hesaplamalar ve Analizler karşılaştırıldığında teorik hesaplamalarda 47 

5RPM’de 38.67 Nm torka ihtiyaç duyulurken analiz programından alınan sonuçlarda 

480 RPM’de 39.65 Nm tork değeri alınmaktadır. RPM düştükçe tork değeri artacağı 

için analiz programında alınmış olan sonuçlar üretim süreci için uygun görülmüştür.   

 

Motor Tasarım Denklemleri 

Hava aralığı hacminden alınabilecek moment miktarına göre BLDC motorun  

boyutlandırılması yapılmıştır. 

TRV= (T / ((𝜋*D^2*L)/4))  

NdFeB mıknatıslı Hub motorlarda TRV= 14 − 42 kNm/𝑚3arasında seçilebilmektedir. 

TRV: 18 kNm/mm3 olarak kabul edilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucu T: Nm olarak bulunmuştur. 

D^2*L : (0,038*4)/( 18𝜋) ➔ 2.687x10^(-3) 𝑚3 



λ : L / Tp, Tp: 𝜋𝐷/2𝑝 ➔ 22.58   2p ➔ 32  

λ : 2.21 

D: 230 mm (Stator Dış Çapı), L:50mm (Paket uzunluğu), Tp: 36,91 ≈ 37 kutup adımı 

 

Motor Ns: 24 oluk, 2p: 32 kutuplu,  

q: Ns/(mx2p) ➔ 0,25 (Kutup faz başına düşen oluk sayısı) 

 

Oluk sayısının 24 seçilme sebebi yüksek verim sağlanmak ve maliyeti düşük tutmaktır. 

Boşta çalışma devri nominal devrin 1,25 katı olarak düşünüldüğünde; 

 

p➔ 16 kutup çifti, n ➔ 480 RPM, f: (pxnx1,25)/60 formülünden frekans 160 Hz 

olmaktadır. 

VRMS: (72-2)/(√2*√3) ➔ 28,577V olmaktadır. 

Bg: 0.85 T, Kutup başına Akı ➔ ((2*Bg*Tp*L)/ 𝜋) : 0.610*𝟏𝟎−𝟑 Wb olmaktadır. 

Çift katmanlı 24slot/32 kutuplu makinanın sargı faktörü ➔ 0.866’dır. 

Wa: (E x √2) / (2 𝜋*kw1*f* ϕ)) ➔ (28.577 x √2)  /((2 𝜋*0.866*160*0.610*𝟏𝟎−𝟑)) 

Wa ➔ 76.1 spir (Faz Başına Sarım Sayısı) 

Z: 2*m*Wa ➔ 456.6 (Toplam iletken Sayısı) 

Oluk başına iletken sayısı ➔ Zo ➔ 456.6/24 ➔ 19.02 = 18 

Çift katmanlı sargı için spir sayısı ➔ 18/2 = 9  

Yeni durumda Bg: 0.85*(18/19.02) ➔ 0.804 T (Hava aralığında oluşan Manyetik Alan 

Yoğunluğu) 

 

İletken Kesiti ve Oluk Alanı Hesabı; 

 

VRMS: 28.577 V, Motor verimi yaklaşık η: %90, 

Faz Akımı ➔ Ifaz: 1990/(3*0.9*28.577) = 25.79 A  



Tam kapalı makinelerde fazlardaki akım yoğunluğu(J) 1.5-5 A/mm2’dir. 

Yapılan hesaplamalarda J = 2.22 A/mm2 

q: Ifaz/J = (25.79/2.22) = 11.57 mm2 

-0,643mm çapında 18 iletken paralel olarak kullanılacaktır. 

 

Oluk doluluk oranı %55 için gerekli oluk alanı: 

Asl = (11.57*18)/0.55 = 378.654 mm2 ‘dir. 

 

Stator Boyutu Hesabı  

 

Motorun Oluk Adımı: to= (π.D) /Ns = 30.10 mm 

Stator dişlerinde Bd=1.8 (manyetik alana yoğunluğunu sağlamak için gerekli diş) 

Genişliği = (kfe=0,95) bd = (to*Bg)/(kfe*Bd) = (30.10*0.85)/(0.95*1.8) = 14.96 mm≈ 

15mm 

Oluk üst genişliği = bo = t0 – bd = 30-15 = 15 mm 

Gerekli oluk alanı belli olduğu için ho = 38 

hb = (Tp xBg)/(2*kfe*Bb) = (22.58x0.85)/(2*0.95*1.5) = 6.73 mm ≈ 7 mm 

Maks Stator İç Çapı ➔ Di=D-2h0-2hb = 230-(2*38)-(2*7) = 140 mm 

 

Rotor Hesaplamaları 

 

Hava aralığı 1 mm’dir. 4 mm kalınlığında NdFeB mıknatıs tercih edilmiştir. 

Rotor Boyunduruk yüksekliği; (Brb= 1,5T)  

hrb =(Tp xBg)/(2*kfe*Brb) = (22.58x0.85)/(2*0.95*1.5) = 6.73 mm ≈ 7 mm 

Motor Dış Çapı: Do = D+2g+2dmag+2hrb = 230 +(2*1) +(2*4) +(2*7) = 254 mm 

 

 



ANSYS Electromagnetics Suite Tasarım Adımları 

ANSYS Analiz uygulama adımları Şekil 4.1 ‘den Şekil 4.11 ‘e kadar verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Öncelikle RMxprt kısmından Fırçasız Doğru akım motorumuzun seçimi yapılmıştır. 

Daha sonra dış rotorlu ve 32 kutuplu olduğunun tanımlamaları yapılmıştır. Reference 

Speed 480 RPM de sürtünme ve ventilasyon kayıpların kaç watt olacağı ile ilgili bilgiler 

eklenmiştir. Bu kayıplar elektrik makinelerinde demir ve bakır kayıpları kadar büyük 

olmadığından duruma göre ihmal edilebilir. Gerçek hayata yakın sonuçlar elde etmek 

için bu kayıplar ihmal edilmemiştir. 

 

 

Şekil 4.2 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Motor sürücüdeki diyot ve transistörlerden kaynaklı meydana gelen gerilim düşümleri 

tanımlanmamıştır. Amacımız yalnızca motorumuzun verimini ölçmek olduğu için bu 

işleme gerek duyulmamıştır. Faz akımları 120°’lik açılarla uygulanmaktadır. 



 

Şekil 4.3 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Piyasa incelemesinde şimdiye kadar yapılan çalışmalarda 24 slot 32 kutup 

kombinasyonuna rastlanmamıştır. Bu sayede tasarımda farklılık oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.4 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Şekil 4.4’te görülen oluk tipinde maksimum verim alınabildiği için tercih edilmiştir. 



 

Şekil 4.5 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Çift katmanlı tam kalıp bir sargı yapısı kullanılmıştır. 0.643 mm iletken çapı tercih 

edilmiştir. Tel üzerindeki izolasyon kalınlığı(emaye) ise 0.2 mm olarak tanımlanmıştır. 

  

 

Şekil 4.6 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

 



 

Şekil 4.7 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

 

Şekil 4.8 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

 

Şekil 4.9 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 



 

Şekil 4.10 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

 

Şekil 4.11 Ansys Analiz Uygulama Adımları Ekran Alıntısı 

Setup kısmı tanımladıktan sonra tasarım uyguluğunu kontrol edilmiştir. Bu aşamadan 

sonra Analyze All diyerek tüm analizleri gerçekleştirilmiştir. Result alanında Solution 

Data kısmında tasarlanmış olan motorun analiz sonuçlarını görebilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tasarım Sonuçları  

Tasarım sonuçları Şekil 4.12 ’ den Şekil 4.30 ’a kadar verilmiştir. 

 

Şekil 4.12 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Elektrik motoru tam yükte 480RPM %89.7 verime ulaşmıştır ve 39.64 Nm torka 

sahiptir. Teorikte hesaplanan tork değeri 38.367’dir. Bakır kayıpları 140.84 W, Demir 

kayıpları ise 84.57 W olarak hesaplanmıştır. Bataryadan ise 30-31 A akım çekileceği 

hesaplanmıştır. 

 

Şekil 4.13 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 



Yapılan analizler sonucunda elektrik motoru boşta 690RPM değerini vermektedir. 

Stator dişlerinde boşta çalışmada 1.07 Tesla, Stator boyunduruğunda boşta çalışmada 

0.3 Tesla ve Rotor boyunduruğunda boşta çalışmada 1.3 Tesla olarak ölçülmüştür. 

Manyetik akıların yüksek olması ısınmalara ve silisli sacın doyuma ulaşıp veriminin 

düşmesine sebep olmaktadır. Normalde stator dişlerinde 1.8T-2.1T arasında, 

boyundurukta ise 1.4T-1.7T arasında olması beklenmektedir. 

 
Şekil 4.14 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Oluk doluluk oranımız %54 olarak ölçülmüştür. Bu değer teorik hesaplamada %55 

olarak alınmıştır. 

 

Şekil 4.15 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Hava boşluğunun analizde 2 mm alınma sebebi mıknatıs montajı sırasında 

yapışkanlardan kaynaklı olarak bu mesafenin kapanacak olmasıdır. Ekstra olarak lazer 

kesim ve rotor işleme hataları göz önüne alındığında bu mesafenin 1 mm kadar inmesi 

beklenmektedir.  

 

Şekil 4.16 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 



 

Şekil 4.17 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Cogging Tork, mıknatısların oluk açıklıklarından geçerken ki tutma momentidir. Bu 

değer küçültebilmek için oluk ağzı genişliğini düşürmek gerekmektedir. Bu değer ne 

kadar fazla olursa motor o kadar gürültülü çalışacaktır. Analizde bu değer  0.69 Nm 

olarak ölçülmüştür.  

 

Şekil 4.18 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Çıkış gücünün devir sayısına bağlı değişimi görülmektedir. Motor maksimum 3642 W 

gücüne 105 RPM’de ulaşmaktadır. Yarışma esnasında 480 RPM’de 1990 W motor 

gücünün yapılan hesaplamalar sonucunda yeterli olduğu görülmüştür. 



 

Şekil 4.19 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

En yüksek verim 510 RPM’de %90.15 olarak ölçülmüştür. 70 RPM’lik seviyede 

verimin %90 bandında olması değişen tork koşullarında verimliliğin korunabildiğini 

göstermektedir. Motor 510 RPM’de 32 Nm tork sağlamaktadır.  

 

Şekil 4.20 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

510 RPM’de 26 A akım çekilmektedir. Şekil 4.28’de de görüldüğü üzere RPM 

düştükçe tork değeri ve akım değeri artmaktadır. 

Şekil 4.21 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 



RPM düştükçe kaynaktan çekilecek akım artmaktadır. RPM’ in düşmesiyle daha 

yüksek tork ihtiyacı doğacaktır. Böylece daha fazla akım çekilecektir. 

 

Şekil 4.22 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

Yük altında elektrik motorumuzun çekeceği maksimum akım 46.48A olarak 

ölçülmüştür. 

 

Şekil 4.23 Tasarım Sonuçları Ekran Alıntısı 

 

Hat gerilimimiz 72 V iken Faz gerilimi 48 V olarak ölçülmüştür. 

 

 

 

 



Manyetik Analiz Çalışmaları 

Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) Analizleri  

Optimum analitik değerlerin elde edilebilmesi için dış rotorlu fırçasız doğru akım motor 

tasarımına sonlu elemanlar analizi yapılmıştır. Bu analiz ANSYS Maxwell 2D modulü 

ile 0-60 ms saniye aralığında yürütülmüştür.  

 

Şekil 4.24 Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizleri Ekran Alıntısı 

Motor sıfır hızdan anma hızına kadar hızlandırılarak tam yükleme yapılmıştır. Analiz 

sonucunu daha hızlı elde edebilmek için motorun 8’de 1’lik kısmı kullanılmıştır. Şekil 

4.24’de dış rotorlu fırçasız doğru akım motorumuzun ağ yapısı görülmektedir. 

 

Şekil 4.25 Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizleri Ekran Alıntısı 



Analizler incelendiğinde, stator boyunduruğundaki manyetik akı yoğunluğunun 

ortalama değeri 1.3-1.4 Tesla olduğu, stator dişlerinde ise 1.8-1.96 Tesla aralığında 

olduğu görülmektedir. M290-50A silisli sacın B-H eğrisine bakıldığında statorun 

doyuma ulaşmadığı gözlenmektedir. Bu sebeple üretime engel bir durum söz konusu 

değildir.  Stator doyuma ulaştığı zaman demir kayıpları ve ısının artmasını 

sağlamaktadır. Bu durumda verim düşmektedir.  

 

Şekil 4.26 M290-50A Sac Malzemesinin Manyetizasyon Eğrisi 

M290-50A Silisli çelik sacın doyuma başladığı diz noktası 1.84 T civarındadır. Tam 

doyum haline gelme noktası ise 2.28 T’dir. 

 

Şekil 4.27 Tork- Zaman Eğrisi Ekran Alıntısı 

Şekil 4.27’de görüldüğü üzere ilk 5 ms istenilen tork değerine ulaşılmaktadır. Analizler 

sonucunda tork salınımlarının olduğu gözlenmiştir. Hedef tork değeri 39 Nm iken 44 

Nm ve 35 Nm olarak gözlenmiştir. Bu durum motor ilk kalkınma anında normaldir. 



Analiz süresi 60 ms değil 1 dakika gibi bir süre olarak belirlenmiş olsaydı tork 

dalgalanması minimum seviyede olacaktır. Bu olayı düşürmek için oluk ağzı 

genişliğinin daha küçük tutulması gerekmektedir. Oluk ağzı genişliği hava boşluğundan 

da büyük olmak zorundadır, aksi takdirde akı hava boşluğundan geçmek yerine oluk 

ağzından geçerek kaçak akılara sebep olmaktadır. 

 

Şekil 4.28 Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizleri Ekran Alıntısı 

488 RPM’de manyetik akı çizgilerinin rotor, mıknatıs, hava aralığı ve stator üzerinden 

düzgün bir şekilde geçtiği görülmektedir. 

 

Şekil 4.29 Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizleri Ekran Alıntısı 

485 RPM’de ise kaçak akıların ihmal edilebilir bir düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. 

 



 

Şekil 4.30 Sonlu Elemanlar Yöntemi Analizleri Ekran Alıntısı 

 

Elektriksel ve Mekanik Özellikler Hakkındaki Farklılıklar 

M290-50A tanecik yönlendirilmemiş silisli saca yerleştirilecek olan hall-effect 

sensörlerinin arızalanması durumunda motorun günlük hayatta içinin açılıp bu 

sensörlerin değiştirilmesi zor ve uzun bir işlemdir. Bu sebeple sac üzerinde fazladan 

yer açılarak yedek hall-effect sensörleri eklenmiştir. Yaşanabilecek bir arızada sadece 

soketler yedek hall-effect’e takılarak aracın en kısa sürede seyrine devam etmesi 

sağlanacaktır. Toplamda 5 adet Hall-Effect sensörü kullanılmıştır. Ek olarak gövdeye 

sıcak silikon ile Lm35 yerleştirilerek motorun sıcaklık bilgisi alınacaktır. Sistemde 

toplamda 6 adet sensör mevcuttur. Bu sensörler Şekil 4.31 ‘de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.31 



 

Şekil 4.32 Mıknatıs Ölçüleri 

Neodyum(NdFeB) mıknatıslar, yapılarında Neodyum, Demir ve Bor elementleri 

bulundurmaktadır. Neodyum mıknatıslar çeşitlerine göre 80°C ile 200°C 

sıcaklıklarda çalışma kapasitesine sahiptirler. 120°C üzerindeki sıcaklıklarda 

çalışabilen Neodyum mıknatısların maliyeti yüksektir. 

Elektrik motorunun üretiminde Neodyum(NdFeB) N45SH tipi mıknatıs 

kullanılmaktadır. Kavisli bir yapıya sahip mıknatıs ürettirmek istenirse üretici firma 

çin’de olduğu için üretim sürecinde 1 ay gibi bir  zaman kaybı yaşanacak ve maliyet  

açısından 2 kat fiyat farkı oluşacaktır. Bu sebeple mıknatıs tedarikçisi yurtiçinde 

bulunmuş hem fiyat hem de zaman konusunda kazanç sağlanmıştır.  

Elektrik motorunda kullandığımız N45SH tipi mıknatısların demagnetize olmadan 

çalışabilecekleri maksimum sıcaklık 150 °C, maksimum enerji çarpanları ise 342-

366 kJ/𝑚3 aralığındadır. 

Mıknatısımızın teknik özellikleri 50x15.85x4mm’ dir. Yapılan ölçümler sonucunda 

ise 50x15.78x3.97 olarak ölçülmüştür. Ansys Electronic Desktop programında 

yapılan analizler sonucunda mıknatıs genişliği 15,83 olarak hesaplanmıştır. 

Analizden alınan sonuç ile gerçek hayattaki ölçümler birbirlerini doğruladığından 

elektrik motorunda bu mıknatısların kullanılması uygun görülmüştür.Şekil 4.33 ‘de 

verilerin ekran alıntısı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.33 Ansys Electronic Desktop Sonucu Ekran Alıntısı 

Şekil 4.34  NdFeb35 ve NdFeb45SH Mıknatıslarının Karşılaştırılması 

(Hc) Gideren Alan Şiddeti: Kalıcı mıknatıslığı ortadan kaldıracak, yeniden sıfıra 

getirmek için gerekli negatif manyetik alan gücüdür. Birimi kA/m dir. Gideren alan 



şiddetinin yüksek olması manyetizmayı giderme alanına karşı mıknatısın 

performasının daha iyi olmasına neden olur. 

 

(BH) Enerji Çarpanı: En önemli olan parametredir ve mıknatıs içindeki depolanan 

enerjiyi göstermektedir. Birimi kJ/𝑚3’dür. Depolanmış enerji arttıkça, yüksek 

değerli üretim elde edilecektir. 

 

 

 Şekil4.35’te CYHT201 Gaussmetre 

cihazıyla manyetik alan ölçümleri 

gerçekleştirilirken çekilmiştir. Mıknatısların 

kutuplarının ve gausslarının kontrolleri 

yapılmaktadır. N45SH mıknatıs 1303 

gauss değerini vermektedir ve sol üst 

kısımda mıknatısın kutbu(N) yazmaktadır. 

Mıknatıs montaj sırasında bu cihazdan 

faydalanılabilmektedir. 

 

           Şekil 4.35 Gaussmetre ile Ölçüm Görseli 

 

 

Şekil 4.36 Motor İç Kısımlarına Yapılan Boşaltma İşlemi  

 



Motordaki mekaniksel farklılık olarak 4 noktadan iç kısımlarda boşaltmalar yapılarak 

janta fazla yük binmesi engellenmektedir. Böylelikle araç ağırlığı düşürülerek fayda 

sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.37 Motor Görseli 

Motor faz kablolarının burulmasından kaynaklı ezilme veyahut kırılma durumlarını 

engellemek için yay kullanılarak ve ekstra makaron ile o bölgenin direkt 1050 sıcak 

haddelenmiş çelikle temasının azaltılması düşünülmüştür. Kablolar burulma kırılma ve 

benzeri durumlarda akım taşıma kapasitesi düşmektedir. Bu gibi durumlardan kaynaklı 

tork kaybının engellenmesi planlanmaktadır. Bu sayede uzun vadedeki aşınmalar 

minimize edilmiş olacaktır.  

 

                      

Şekil 4.38 Rotor ve Kapak Kısmına Açılmış Hava Kanalları 

Motorda sıvı soğutma ya da ekstra bir soğutma elemanı olmadığından rotorda ve 

kapak kısmında hava kanalları açılmıştır. Bu hava kanalları sayesinde motorun aşırı 

derecede ısınması engellenmiştir. Özellikle motor sargılarındaki aşırı ısınma verim 



kaybına neden olmaktadır. Bu durumdan kaynaklı verimin düşmesini engellemek 

adına hava kanallarıyla önlem alınmıştır. 

Motorun ağırlığını azaltmak için direkt tam daire şeklinde değil sadece civata yerlerinde 

radius verilmiştir. Böylelikle toplam yüzey alanı azaltılmıştır. Kullanılan malzeme 1050 

sıcak haddelenmiş çelik olduğu için bu işlem ve açılan hava kanalları sayesinde motor 

ağırlığının önemli ölçüde düşmesi sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.39 Kapak Üzerindeki Destek Kolları 

Kapağın kalınlığını arttırmak yerine ince bir tasarım yapılmış ve destek kolları 

eklenerek malzemenin esnemesi engellenmiştir. Aynı zamanda motor ağırlığını 

azaltılmıştır. Kullanılan malzeme 1050 sıcak haddelenmiş çelik malzemedir. Maddiyata 

göre kullanılan malzemenin cinsi değiştirilerek örneğin alüminyum kullanılarak ağırlığın 

daha da düşmesi sağlanabilmektedir. 

 

Üretim Aşamaları 

Elektrik motorunun Stator imalatı için analizler sonucunda karar verilen 0,5 mm 

kalınlığındaki M290-50A silisli sac plakalara, tel erozyon yöntemi kullanılması 

durumunda kenarlarında bozucu etki oluşturması muhtemel olan saçaklanma 

oluşacağı için lazer kesim yöntemi uygulanmıştır. Teorik olarak paket boyu 50 mm 

olacağından toplamda 100 adet M290-50A silisli sac plakaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tırnaksız 100 adet 0.5 mm kalınlığında M290-50A kestirilmiştir. Tırnaklı (Mavi ok 

işareti ile gösterilmiştir) yeni silisli saclarımıza yerleştirecek olduğumuz hall effect 

sensörlerine özel olarak tasarımı yapılmış olan  0.5 mm kalınlığında 20 adet M290-

50A silisli sac kestirilmiştir. Toplamda 120 adet silisli sac kestirilmiştir. 

Stator paketleme işlemi başka yerde yapılacağından nakliye sırasında herhangi bir 

bükülme durumu ya da silisli sacların uç kısımlarında lazer kesimden kaynaklı 



yanmadan dolayı verim kaybımız olacağından en iyi durumda olan silisli saclar tespit 

edilerek paketleme işlemi yapılmıştır. 

 

Şekil 4.40 ’de görüldüğü üzere çelik 

çeşidi M940-50A’ dan M330-50A ya 

doğru gidildikçe maksimum toplam 

kaybın (50 Hz, 1,5 T için) azaldığı 

gözlemlenmiştir. Bu kayıpların az 

olması verimliliğe olumlu yönde katkı 

sağlayacağından piyasadan da 

temini kolay olan M290-50A silisli sac 

kullanılmıştır. Şekile bakılarak M290-

50A tipi silisli sacın maksimum 

toplam kaybının 2,9 W/kg olduğunu 

söylenebilmektedir. 

           Şekil 4.40 Çelik Özellikleri Tablosu 

 

 

Şekil 4.41 Sacların Lazer İşleme Hazırlanması ve Lazer Kesim İşlemi 

 

Lazer kesimden önce M290-50A silisli saclarımız 1 m2 plakalar halinde ayrılıp lazer 

kesim işlemine sonrasında başlanmaktadır. Saclar yurt dışından genellikle rulo halinde 

gelmektedir.  

Yapılan piyasa araştırmaları sonucunda M310-50A silisli sac bulunmuş ve fiyat 

alınmıştır.  M290-50A silisli sac ile aralarında 500-750 TL kadar fiyat farkı olduğu 

görülmüştür. Kesim işlemi sırasındaki yanmalardan kaynaklı verim kaybını hesaba 

katarak aynı zamanda yüksek frekanslarda toplam kayıp iyice artacağından M290-50A 

silisli sacı kullanma kararı alınmıştır. 

          



Paketleme işlemi sırasında en iyi durumdaki saclar seçilmiş olup ilk olarak 90 adet 0.5 

mm kalınlığındaki tırnaksız saclar üst üste aynı hizada dizilmiş ve ardından 10 adet 0.5 

mm kalınlığındaki M290-50A tipi saclar gövdeyle birleştirilerek paketleme işlemi 

yapılmıştır. 

 

Şekil 4.42 Lazer İşlemi Sonrası Elde Edilen Ürünler 

Silisli saclar, taşıdıkları silisyum sayesinde manyetik kayıpları minimize ederek verimi 

arttırmaktadır. 0.5 mm kalınlığında birden fazla sacın bir araya getirerek kullanılma 

nedeni demir kayıplarını azaltmaktır. Silisli sac tercih edilmesiyle oluşan histerisiz 

kayıpları minimize edilmektedir. 

Rotora Mıknatısların Montajı 

N45SH mıknatıslarının montajı sırasında Jalajans İkiz Tüp İran Yapıştırıcısı 

kullanılmıştır. Jalajans İkiz Tüp İran Yapıştırıcısı çok hızlı işleyen, genel amaçlı, epoksi 

bazlı, metalik yapıştırma ve dolgu malzemesidir. Mıknatısların montajı yapılırken 

örneğin N kutuplu mıknatıs yapıştırıldığında yan tarafına yapıştırılan mıknatıs S 

kutuplu olmalıdır. Bunun için farklı teknikler uygulanabilmektedir. Zıt kutuplar birbirini 

çeker aynı kutuplar birbirini iter mantığıyla montaj işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

Mıknatıs montajında son kontrol amaçlı referans bir kutup belirlenip, sırasıyla 

kutupların kontrolü yapılırken bir itip bir çektiği durumdan kontrol sağlanmıştır. Pusula 

yardımıyla da montaj yapılıp kontrolü sağlanabilmektedir.  

Teknik Özellikleri: 

Hızlı, gri plastik çelik yapıştırıcı Jel.Çok güçlü ve pratik 

yapıştırma sağlar.Kuruduktan sonra hacim 

kaybetmez.Kuruduktan sonra suya, neme ve zayıf 

asitlere karşı dayanıklıdır.Karıştırıldığında gri rengi 

alır.Yüksek ısı dayanımı +120°C (Geçici 

olarak+160°C).Tüp Şekil 4.43 ‘de verilmiştir. 

    

Şekil 4.43 Jalajans İkiz Tüp İran Yapıştırıcısı 



N45SH tipi mıknatısların kucaklama oranı 

(embrace) 0.69 olduğu için aralarda boşluklar 

kalacağından mıknatısların montaj işlemi 

sırasında N ve S kutuplar yan yana dizildiğinde 

birbirlerine çekme kuvveti uygulayacağı için 3 cm 

yüksekliğinde Mdf kalıptan Şekil 4.44 ‘de görülen 

aparat geliştirilmiştir. Bu aparattan 2 adet 

üretilmiştir. Mıknatısların montajını Jalajans İkiz 

Tüp İran Yapıştırıcısı ile sağladıktan sonra 

aparatın sökülmesi için tornada kabası alınıp 

kalan kısım keski yardımıyla temizleme işlemini 

tabii tutulmuştur. 

             Şekil 4.44 Mdf Kalıp 

Mıknatısların bazılarının iyi yapışmaması veya hassas söküm işlemi gerçekleşmemesi 

sonucunda mıknatısın yapıştığı yerden ayrılarak yandaki mıknatısa yapışmasını 

engellemek için yedek olarak 3 cm kalınlığında Mdf kalıp ürettirilmiştir. Bu sayede 

montaj sürecinde oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu 

aparat sponsorumuz Demo Kalıp tarafından üretilmiştir. Mıknatıs montajı sırasında 

takım üyelerinden Mert Eryılmaz ve Atakan Karagöz Denizli’ye giderek firmada üretime 

yardımda bulunmuş ve Onur Tuncer Bey’den çalışma karşılığı olarak %30 indirim 

sağlanmıştır. Hem üretimde bizzat tecrübe edinilmiş hem de alınan indirimle maliyetten 

kar sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.45 Mıknatıs Montaj İşlemi 

 

Şekil 4.45 ’de mıknatıs montaj işlemlerinden görseller bulunmaktadır. Takım üyeleri 

tarafından gerçekleştirilmiş olan mıknatıs montajı videoda mevcuttur. 

     



 

 

 

Şekil 4.46 Mıknatıs Montaj İşlemi 

İran yapıştırıcısından çıkan iki tüp birbirleriyle karıştığında gri görünümünü almaktadır. 

Sıcak havalardan dolayı bu malzeme çok çabuk kürleşmektedir. Bu sebeple üretimi 

hızlandırmak adına birden fazla kişi aynı anda çalışmıştır. Bu sayede işlem ortalama 

olarak 30 dakika içinde bitirilmiştir. Mıknatıslar çok güçlü olduğundan öncelikle çok 

küçük bir alanın teması yavaş bir şekilde sağlanmıştır. Ardından mıknatısın aşağı 

doğru kayabilmesi için plastik çekiçle küçük darbeler uygulanmıştır. Bu işlem yapılırken 

çok hassas olunmadığı takdirde mıknatıslar kırılabilmektedir. Yaşanabilecek bu gibi 

olumsuzluklar için ihtiyaç duyulan mıknatıstan gerekenden fazla sipariş verilmiştir.  

Bobinaj işlemlerinin yapılması  

24 Slot 32 kutuplu elektrik motorunun çift katmanlı 

sargı şeması Ş görülmektedir. 

Sargı faktörümüz 0.866 olarak hesaplanmıştır. 

0.65mm kalınlığında 18 adet bobin telinin paralel 

olarak sarılması sonucu oluşmuştur. 

Bu hesaplamalar motor tasarım denklemleri 

kısmında detaylı bir şekilde yapılmıştır.Bobin sargı 

şeması Şekil 4.47 ‘de verilmiştir. 

 

Şekil 4.47 Bobin Sargı Şeması   

             



Bobinaj yapılırken bobin tellerinin oluklara kolayca yerleştirilebilmesi için oluk ağzı 

genişliği 2.5 mm olarak bırakılmıştır. Çok yüksek oluk ağzı genişliği durumlarında tork 

dalgalanması artacağı için 3 mm üzerine çıkılmamıştır. 

İletken kesit alanının küçük olması akım yoğunluğunu artırırken, sargı dirençlerini de 

yükseltmektedir. Dolayısıyla bakır kayıplarını da artırmaktadır. Bu sebeple motor 

verimi de düşecektir. Motorumuzda orta kesitte bobin teli kullanılmıştır. 

Şekil 4.48 ’de elektrik motorunun bobinaj işleminin bitmeden önceki son hali 

görülmektedir. 

Son olarak sargılar verniklenerek fazların birbirleriyle kısa devre olması önlenmektedir. 

Şekil 4.48 ’de 3 adet yan yana bulunan hall-effect sensörü kablolarının yan tarafında 

boşta 3 damarlı kablo görülmektedir. Bunun sebebi Lm35 sıcaklık sensörünü 

yerleştirerek motor sıcaklığının verisini sürücü ekranında izleyebilmeyi sağlamaktır. 

Hall-effect’ler 120’şer derecelik açıyla yerleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 4.48 Bobinaj İşlemi  

 

Motor Parçalarının İşlenmesi Birleştirilmesi ve Test Standının Kurulumu 

Motor parçalarının temini ve işlenmesi sponsorumuz Demo Kalıp tarafından takım 

üyesi Emirhan Hüseyin Kılıc’ın çalışması ve iş akışını takibiyle gerçekleştirilmiştir. 



 

Şekil 4.49 Motor Parçalarının İşlenmesi Birleştirilmesi ile İlgili Görseller 

Teknik Çizimler 

Motorun gövde , kapak ve rotorunun teknik çizimleri Şekil 4.50 , Şekil 4.51 ve Şekil 

4.52 ‘de verilmiştir. 

 

 

 



 

Şekil 4.50 Motor Gövde Ölçeklendirmesi Ölçek 1:2 



 

Şekil 4.50 Motor Kapak  Ölçeklendirmesi Ölçek 1:3 



 

Şekil 4.52 Motor Rotor Ölçeklendirmesi Ölçek 1:5 



 

Şekil 4.52 Motor Mil Ölçeklendirmesi Ölçek 1:3 



Test Yöntemleri ve Sonuç 

Yerli üretim elektrik motorunun testini 12 V’luk 5 aküyü seri bağlayarak 60 V’ta yapmış 

bulunmaktayız. Motor mengene ile sıkıştırılmıştır. Pens ampermetreyle akülerden 

çekilen akım ölçülmektedir. Multimetre ile batarya voltajı videoda açık bir şekilde 

görülmektedir. Motorumuz boşta 700 RPM üzerine çıkmaktadır. RPM değerinin 

analizlerin üzerinde olma sebebi analizler de NdFeB35 mıknatıs kullanılırken gerçek 

zamanlı testlerde N45SH mıknatıslarının kullanılmasıdır. N45SH mıknatıslarının enerji 

yoğunluğu daha yüksek olduğundan daha yüksek RPM’lere çıkılmıştır. Motor boşta 

çalışırken 6.1A çekmektedir. Motor sistemi ile ilgili tüm videolar sistemde mevcuttur. 

 

 

 

 

 

Tablo 4.2  

Motor üretim ve test aşamalarına ait videolar verilen linklerdedir. 

- https://youtu.be/1PS8qzwyAsY 

- https://youtu.be/xy29Y8a0ZhA  

 

 

 

https://youtu.be/1PS8qzwyAsY
https://youtu.be/xy29Y8a0ZhA


  5)Motor Sürücü  

Parametre  Açıklama/Değerler 

Üretici parka numarası : - 

Akım reyting değeri (A) : 40A 

Gerilim reyting değeri (V) : 72V 

Çalışma Frekansı (kHz) : 20kHz 

Akım limit değeri (A) : 70A 

Sürücü/kontrol yöntemi : Mikro denetleyici tabanlı PWM 

Ağırlık (kg) : 0,9 kg 

Boyut (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) : 190*118*50 mm 

Verimlilik (%) : %85 

Çalışma sıcaklığı aralığı : -40° ile +80° 

Programlanabilme özelliği : Evet  Hayır 

Rejeneratif frenleme modu : Evet Hayır 

Aşırı gerilim koruması : Evet  Hayır 

Düşük gerilim koruması : Evet Hayır 

Aşırı akım koruması : Evet Hayır 

Aşırı ısınma koruması : Evet Hayır 

HALL koruması : Evet Hayır 

Faz sargısı bağlantı kesme koruması : Evet Hayır 

 

 

Tablo 5.1 Parametre Değerleri 

 

 

 

 



 

 

Şekil 5.1 Motor Sürücü Giriş Çıkış Pinleri 



 

 

Tablo 5.2  Motor Sürücü Giriş Çıkış Pinleri  

 



 

 

 

Şekil 5.3 Motor Sürücü Görselleri 

Araçta kullanılan motor sürücü 48-84 V aralığında çalışabilmektedir .Nominal olarak 

40 A, max 70 A kadar kullanım sağlamaktadır. Bu motor sürücüyü kullanmamızdaki 

temel nedenler yaptığımız araştırmalarda piyasadan temini noktasında sıkıntı 

yaşamak ve bir diğer neden ise üretimini yaptığımız motoru 72 V seviyelerinde 

sürmemizdir.  

40 A bir motor sürücü kullanmamızın nedenleri ise motorun nominal çalışma 

durumunda talep edeceği akımın 20 A seviyelerinde olması ve  tam yükte çalışma 

durumunda 39 A seviyelerine çıkmasıdır. 

 



6)Batarya Yönetim Sistemi 

Otomotiv endüstrisinde talebin hızla artmaya başladığı elektrikli otomobiller, yakıt 

tasarrufunun sağlanması, karbon emisyonunun azaltılması ve şehir kirliliğinin 

düşürülmesi yönünden günümüzde oldukça tercih edilmeye başlamıştır. 

Elektrikli otomobillerde özellikle lityum tabanlı bataryalar kullanılmaktadır. Lityum 

tabanlı bataryalar oldukça yüksek güç ve enerji yoğunluğu sağlayabilmektedirler fakat 

bu tür bataryaların raf ömürleri sınırlı olup araç masraflarını artırmaktadır. 

Bu nedenle lityum tabanlı bataryalarda güvenliği sağlamak, verimliliği artırmak ve 

batarya ömrünü uzatmak için batarya yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Üretilen otomobilin batarya yönetim sisteminde yapılan çalışmalarda verilerin 

değerlendirilmesi, dengeleme işlemlerinin yapılması, koruma işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi, SoC ( State of Charge ) ve SoH ( State of Health ) belirlenmesi için 

Şekil 6.1 ’de gösterilen Atmega2560 tabanlı bir mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. Bu 

mikro işlemci kartı işlemci hızı olarak yeterli olduğu gibi maliyet olarak da diğer kartlara 

göre daha uygundur. 

 

Şekil 6.1 BYS Kartında Kullanılan Atmega2560 Tabanlı Ana İşlemci 

 

6.1 Batarya Yönetim Sisteminin Tasarımı ve İlkeleri 

Batarya yönetim sistemi (Battery Managment System) , batarya arızalarını azaltmak, 

ömrünü uzatmak ve verimliliğini artırmak için kullanılan batarya paketinin bir 

bölümüdür. Batarya hücrelerinin şarj ve deşarj denetimini ve yönetimini yapan 

sistemlerdir. Batarya paketlerindeki bağlantılar seri ve paralel olarak bağlanır, seri olan 

bağlantılar gerilimi, paralel olan bağlantılar akımı ve kapasiteyi ifade etmektedir. 

Batarya için önemli olan akım, gerilim, empedans ve batarya iç sıcaklık gibi verileri 

okur ve görüntülenmektdir. Hücreler arası termal kontrolü sağlar. Şarj ve deşarj 



işlemleri sırasında bu değerleri kontrol ederek önemli durumlarda sesli ve görüntülü 

olarak uyarı vermektedir. Kaza gibi beklenmedik durumlarda batarya paketini yükten 

veya şarj cihazından ayırarak bataryayı korumaktadır.  

Batarya hücrelerinde dengeleme işlemi yapılabilmesi için aktif dengeleme ve pasif 

dengeleme olmak üzere iki çeşit dengeleme sistemi kullanılmaktadır. BYS türleri, 

kurulum mantığına göre birbirinden ayrılabilmektedir.  Kurulum mantıklarında dikkat 

ettiğimiz parametreler, sistemin güvenirliği, bakım kolaylığı, kurulumu, ölçüm 

hassasiyeti ve maliyetidir. BYS temelde dört farklı tasarımda gerçekleşir.  Bunlar, 

merkezi batarya yönetim sistemi, ana kart-yardımcı kart batarya yönetim sistemi, 

modüler batarya yönetim sistemi ve dağıtılmış batarya yönetim sistemidir.Bu sistemde,  

dört tasarım arasından ana kart-yardımcı kart batarya yönetim sistemi kullanılmıştır. 

Bu tasarımın seçilme nedeni, batarya hücrelerinden yapılan okuma ve AKS’ ye gelen 

verileri sorunsuz bir biçimde gönderebilmektir. 

 

 

 

Şekil 6.1.1 Ana Kart- Yardımcı Kart BYS 

 

 

Şekil 6.1.1 ’de sistemin BYS tasarımının yapısı gösterilmektedir. Oluşturulan bu 

sistem, elektronik kart (yardımcı kart) ve merkezi kontrol kartıdır (ana kart).  Yardımcı 

kartta ölçümler yapılmaktadır.  Ölçüm işlemleri bitince verileri toplayıp ardından işleme 



ve araç içi haberleşme işlevini ana kart olan master ile gerçekleştirilmiştir. BYS’de 

akım, gerilim, sıcaklık gibi değerlerin ölçülmesi yardımcı kart üzerinde 

gerçekleştirilmektedir.  Yardımcı kart ile 20 adet batarya hücresi kontrol edilmektedir. 

 

6.2 Batarya Yönetim Sistemi Görevleri 

Tasarlanan BYS’de asıl amaç bataryanın verimini ve ömrünü arttırmaktır. Bataryalar 

elektrikli aracın hareketi için önemli bir bölüm olduğundan öncelikle batarya 

parametrelerinin kontrolüne bakılmaktadır. Parametrelerde olabildiğince doğru ölçüm 

yapılarak bu ölçümler doğrultusunda kontrol işlemi doğru biçimde gerçekleştirilmiştir. 

 

6.3 Batarya Yönetim Sistemi Fonksiyonları 

Bataryalar ile enerjilenen birçok bölümde, bataryaların istenilen değerlerde ve 

istenilen biçimde çalışması için ya da kimyasal yapısının değişmemesi, daha az 

maddi zararla karşılaşmak için batarya sistemi tasarlanmıştır. Bu tür istenmeyen 

durumlar Lityum-İyon pillerin güvenli çalışma bölgesinin dar olmasından kaynaklıdır. 

Güvenli çalışma aralığı sıcaklık ve gerilimle sınırlandırılmalıdır. Burada yer almayan 

akım parametresinin etkisi ise bataryanın iç direnci ile birlikte sıcaklığın da artmasına 

neden olur. Bataryaların parallel ve seri bağlanması durumuna göre bu değişkenlerin 

değerleride farklılık göstermektedir. Seri bağlanan batarya hücrelerinden bazıları 

diğer batarya hücrelerine nazaran daha yüksek ya da daha düşük gerilim değerine 

sahip olmaktadır. Bu durum batarya hücrelerinin eşit şekilde şarj ve deşarj olmasını 

engellemektedir. Böylece batarya hücrelerinde ömrünün kısalmasına veya kimyasal 

yapısının bozulmasına neden olmaktadır. 

Yazılım kısmı belli başlı sistem fonksiyonları izleyerek gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 

sistemdeki gerilim ve sıcaklık verileri izlenerek şarj ve deşarj yoğunluğunu (SoC, SoH), 

batarya paketinin her bir hücresinin sağlamlığını ve batarya şarj ve deşarj süresince 

giriş çıkış akımlarının veri izleme işlemini gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin ardından 

verilere göre gerekli karşılaştırmaları yaparak değer okuma işlemi yapılmıştır. Mümkün 

oldukça bu işlemler en az hata ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Karşılaştırma 

işlemleri belli başlı parametre değerlerine göre yapılmıştır. 

Bu parametreler; 

Maksimum şarj akımı(A), 

Maksimum deşarj akımı(A), 

Hücrelerde ve batarya paketlerinde görülen minimum ve maksimum voltaj değerleri(V), 

Son yapılan şarjdan sonra harcanan enerji(kWh), 



Bir hücrenin iç empedansı(Ω), 

İlk kullanımdan itibaren harcanan enerji(W), 

Şarj ve deşarj sayısıdır. 

Bu hesaplamalar sonucunda oluşabilecek hatayı ve arızayı giderebilmek için ise 

üçüncü fonksiyon olan ve gerektiğinde sisteme müdahale eden koruma sistemidir. 

Sistemin son fonksiyonu ise optimizasyondur. Aracın üretmiş olduğu araçta batarya 

izleme sisteminin çekirdeğinde Şekil 6.3.1’de gösterilen Lineer Technology firmasının 

LTC6804HG-2 kodlu BYS entegresi bulunmaktadır. Burada gerilim dengelemesi, her 

bir hücrede aşırı gerilim ya da düşük gerilim oluşup gerilim dengelerinin bozulması 

durumunda sisteme müdahale edilir ve sistem kesime gider ya da gerilim en fazla 

hücreden alınır, az olan hücreye doğru aktarılır.Tasarlanan BYS kartında SoC 

hesaplanması yapılmaktadır. SoC hesaplaması yapılırken terminal gerilimi yöntemi 

kullanılmıştır. Batarya üreticisinin verdiği batarya gerilim-boşalım ilişkisini göz önünde 

bulundurarak algoritması belirlenmiştir. Yapılan çalışmada SoH kestirimi için 

bataryaların iç dirençlerinin değerleri kullanılmıştır. BYS, çalışmasının ilk durumunda 

bataryanın boşalma işlemine başlamadan önce tüm batarya hücrelerinin gerilim 

değerlerini belirlemektedir. Boşalma işlemi başladıktan sonra akım algılayıcısı ile 

devrenin akımı ölçülmektedir.  

 

 

Şekil 6.3.1 LTC6804HG-2 Kodlu BYS Entegresi 

 

 

BYS batarya paketinin veya her hücrenin sıcaklığını ölçebilmektedir. Ancak her 

hücrenin sıcaklık ölçümüne izin verecek kadar girişe sahip olmayan sistemlerde, 



sıcaklık algılayıcıları batarya paketinin stratejik noktalarına (en sıcak veya en soğuk) 

konularak sıcaklık ölçümü yapılmaktadır. BYS için bütün hücre sıcaklıklarını 

ölçebilmek sistemin batarya üzerindeki kontrolünü arttırmaktadır. Bataryalar nominal 

sıcaklıklarının dışında şarj ve deşarj edilmemelidir. Şekil 6.3.2’de sıcaklık ölçüm 

türlerine ait görsel verilmiştir. 

 

Şekil 6.3.2 LM35 Sıcaklık sensörü 

Sensörün Vout çıkışı, mikro denetleyicinin ADC bacağına bağlanarak sıcaklık değeri 

ölçülmektedir. Batarya sıcaklıklarının ölçümünü LM35 sensörü ile gerçekleştirerek 

alınan her batarya hücresinin sıcaklık değeri sürücü ekranına gönderilecektir. 

Sistemde 6 adet sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Her bir sıcaklık sensöründen okunan 

değerler AKS’ye gönderilip oradan da Pit ekranına ve TFT(Sürücü Ekranı) ekranına 

gönderilecektir. Bu ekranlarda her bir sıcaklık sensörünün değeri santigrat derece 

cinsinden gösterimi gerçekleştirilmektedir. İki numaralı LTC entegresinin 7 girişi 

sıcaklık sensörünün girişleri için kullanılmıştır. Batarya yönetim sistemi aracılığıyla 

yapılan ölçümler dikkate alınarak elektrikli araçta batarya dengeleme sisteminin 

ihtiyacı olan veriler toplanmıştır.Şekil 6.3.3’de BYS Kart Tasarımı verilmiştir. 

 



 

6.3.3 BYS Kart Tasarımı 

 

6.4 Batarya Hücre Gerilimleri Dengeleme Yöntemi 

Bataryadaki hücreler özdeş değildir, bu sebeple en önemli görevlerden biri hücrelerin 

gerilimlerinin birbirleriyle eşit olmasıdır. Eğer dengeleme işlemi gerçekleştirilemezse 

sistem dengesiz çalışır ve istenmeyen sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Seri bağlanmış 

hücrelerin her birinde kapasite farklılığı vardır. Şarj sırasında kapasitesi en az olan 

hücre de belirtilen şarj bitirme gerilimine ulaştığında diğer hücreleri bekleme işlemi 

olmadan şarj işlemini bitirmek durumunda kalınmaktadır.  Aynı işlem deşarj durumu 

için de geçerlidir.  Bir hücre deşarj bitirme gerilimine ulaştığında, içinde enerji bulunan 

diğer hücrelerin de deşarj işlemi bitmiş olur.  Hücre gerilimlerini dengeleme sistemi 

Şekil 6.4.1 ’de gösterildiği şekilde gerçekleşecektir. 

 

Şekil 6.4.1 Hücre Gerilimlerini Dengeleme 



Batarya yönetim sisteminde hücre gerilimlerini dengelemek için pasif dengeleme 

yöntemi kullanılmıştır.Pasif dengeleme yönteminde enerjisi fazla olan batarya hücresi 

belirlenerek hücreye bağlanan paralel direnç ile fazla olan enerji harcanarak ısıya 

dönüştürülür. Bu sistem dengeleme sistemleri arasında en basit sistem olup kurulumu 

ve uygulanması kolaydır.  Dengeleme sisteminin hızı kullanılan direncin değerine ve 

gücüne bağlıdır. Pasif dengeleme sistemi, anahtarlamalı direnç ve tekli direnç olmak 

üzere iki türdür. Sistemde anahtarlamalı direnç yöntemini kullanılarak pasif dengeleme 

işlemi gerçekleştirilmektedir.Şekil 6.4.2 ‘de anahtarlamalı direnç yöntemi verilmiştir. 

 

Şekil 6.4.2 Anahtarlamalı Direnç Yöntemi 

 

Anahtarlamalı direnç yönteminde her hücreye bağlanan kontrol kartı ile direnç iletime 

geçirilerek hücre dengelemesi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem bir anahtar, bir direnç 

ve bir kontrolcü içermektedir. Sistemde kullanılan eleman sayısını minimum sayıda 

tutabilmek, maliyet açısından sıkıntı yaşamamak ve uykuda harcanan enerjinin 0mW’a 

çok yakın seviyede olduğu için bu dengeleme sistemi kullanılmaya karar verilmiştir. 

Şekil 6.4.3 ’de pasif dengeleme sistemi akış diyagramı verilmiştir. 

 

 

Şekil 6.4.3 Pasif Dengeleme Sistemi Akış Diyagramı 



BYS’ye bağlanacak batarya hücrelerinin dengeleme işlemlerinin yapılabilmesi için 

hücrelerin gerilim değerlerinin okunması gerekmektedir. Bunun için batarya hücre 

gerilimleri gerilim bölücü vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Elektronik kontrol kartı ise batarya hücrelerinin pasif dengelenmesi işlemini 

gerçekleştirmektedir. İki ayrı elektronik kontrol kartının kullanılmasındaki amaç baskı 

devre üzerindeki ısıl yönetimi sağlayabilmektir. Pasif dengelemenin gerçekleştirilmesi 

süresince yük dirençleri üzerinde yaklaşık olarak 3W ısıl enerji açığa çıkmaktadır. Tek 

bir elektronik kontrol kartı kullanılan uygulamalarda bu ısıl enerjiden dolayı analog 

ölçüm sistemlerinde sıcaklığa bağlı olarak ölçüm kaymaları oluşabilmektedir. Sistemin 

termal yönetime sahip olması analog ölçümlerin kararlılığını pozitif yönde etkilemiştir. 

Sistemde oluşan kaçak akımının düşük olması batarya paketinin kullanım dışında iken 

deşarj etkisini azaltmakta olup yüksek akım kapasitesi sayesinde pasif dengeleme 

hızını pozitif yönde etkilemektedir. Pasif dengeleme mikrodenetleyici tarafından 

yönetilmekte olup RS232 ara yüzü ile Batarya Yönetim Sisteminin diğer elektronik 

kontrol kartından batarya gerilim verilerini almaktadır.  

Araçta kullanılan batarya yönetim sistemi her bir batarya hücresini maksimum 200 mA 

akım ile deşarj edebilmektedir. Batarya paketleri üzerine yapılan çalışmalar, yüksek 

akım kapasitesine sahip batarya paketlerinde pasif balans deşarj akımının 

yükseltilmesi gerektiğini göstermektedir. Yüksek akım kapasitesine sahip batarya 

paketleri için batarya yönetim sistemi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Batarya 

ile çalışan elektrikli arabalarda kullanılan bataryaların güvenliği ve verimliliğinden 

bahsedilmiştir. Araçta uygulanmış olan Batarya Yönetim Sistemi’nin tasarımı 

açıklanmıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak piyasaya çıkan yeni batarya 

hücreleri kullanılarak oluşturulan batarya paketlerinde Wh/kg parametresinde 

iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Wh/kg parametresindeki gelişmeler, elektrikli 

araçların verimlerini ve menzillerini etkileyen en büyük faktör olarak görülmektedir. 

 

6.5 SOC ( State of  Charge) Kestirimi 

Batarya yönetim sisteminde SOC belirlenme işlemi en zor görevlerden biridir. Sistem 

üzerindeki kayıplar, batarya modelinin oluşturulamaması, her batarya hücresinin 

kimyasal özelliklerinin zamanla farklılık göstermesi gibi nedenlerden dolayı SOC’in 

kesin olarak belirlenmesi zordur ve direkt olarak bu değeri ölçmek zordur bu yüzden 

çeşitli yöntemler kullanılarak SOC hesaplanmaya çalışılmaktadır. Batarya yönetim 

sistemi, SOC bilgisini hesaplayarak bataryada kalan enerji miktarı hakkında bilgi 

vermektedir. Bataryanın mevcut ölçümlerinden SOC tahmin etmek için çeşitli 

algoritmalar ve yaklaşımlar oluşturulmuştur. SOC tahmin etmek için akım sayma 

yöntemi kullanılmıştır.  



 

Denklem 6.5.1 

Yukarıdaki eşitlikte 𝑆𝑂𝐶𝑡0 başlangıç zamanındaki SOC’u belirtmektedir. CN nominal 

kapasiteyi, ŋ deşarj sırasında 1’e eşit olan ve şarj edilirken 1’den küçük olan coulomb 

verimliliğini temsil etmektedir. SOC hesaplanırken şarj anında ŋ pozitif, deşarj anında 

negatif alınarak hesaplanmaktadır.  Akım sayma yönteminde önemli olan t0 anında 

SOC durumunun doğru bir şekilde hesaplanmasıdır. Ayrıca akım ölçümünün 

hassaslığı da bu yöntemin doğruluğunu etkilemektedir. Akım sayma yöntemi pek çok 

taşınabilir cihazda ve elektrikli araçta kullanılmaktadır. 

Tek bir batarya hücresi için şarj akımı 0.5C’dir. Böylece şarj akımının kapasitesinin 

yarısı kadar yani 1.550 mA’dir. Li-Ion piller şarj gerilimine ulaşıncaya kadar sabit 

akımda, şarj gerilimine ulaştıktan sonar sabit gerilimde şarj işlemine devam edilmelidir. 

Şarj akımı 50 mA’e kadar azalınca şarj işlemi sonlandırılmalıdır. 

Kullanılan Li-Ion pilin 1C deşarj akımı altında farklı sıcaklıklardaki  deşarj karakteristiği 

gereği pil 60°C en yüksek kullanılabilir kapasiteye sahiptir. Düşük sıcaklıklarda is bu 

pil kullanılabilmektedir. 

Bu Li-Ion pilin 25°C sıcaklıktaki ortamda farklı kapasite oranlarında karakteristiği sahip 

değer verilmektedir. Datasheet  incelendiğinde bu pilin 1.0C ve 3.0C deşarj oranında 

en yüksek kullanılabilir kapasiteye sahiptir. Bu pil yüksek deşarj akımlarında iyi 

sonuçlar vermektedir. 

6.6 Bataryanın Sağlık Durumunun Kestirimi(SoH) 

SoH, bir bataryanın genel durumunu ve yeni bir batarya ile karşılaştırıldığında belirtilen 

sağlığının ölçümdür. Yük hesabı, iç direnç, gerilim ve öz boşalma gibi faktörler dikkate 

alınmaktadır. Bataryanın uzun süreli sığasının bir ölçüsüdür ancak mutlak bir ölçüm 

değil, bataryanın kullanılabilir ömür boyu enerji veriminin ne kadarının tüketildiğinin ve 

ne kadarının kaldığını öğrenmek için gerçekleştirilen ölçme işlemidir. Bir bataryanın 

kullanım ömrü boyunca sağlığı, kullanımla birlikte sonunda batarya kullanılamaz 

duruma gelinceye veya bitinceye kadar, eskimesiyle birlikte geri dönüşü olmayan 

fiziksel ve kimyasal değişikliklerden dolayı kademeli olarak bozulma eğilimindedir. Bu 

durumu mümkün oldukça en az hata ile gerçekleştirme işlemi yapılmaya çalışılmıştır. 

SoH, bataryanın kullanım ömründe ulaşılan noktanın yeni bir bataryaya göre 

durumunun bir göstergesi aşağıdaki formül ile gerçekleştirilmiştir.Kullanılacak olan 

Denklem 6.6.1 ’de verilmiştir. 



 

Denklem 6.6.1 

Bataryalardaki gerçek dolum miktarının ölçülmesiyle tespit edilebilen SoC’in aksine, 

SoH’un kesin bir tanımı yoktur. Farklı kişilerin, kendi kurallarına göre yorumladıkları, 

çeşitli farklı ölçülebilir batarya başarım değişkenlerinden türettikleri öznel bir ölçektir. 

Bu sebeple SoH ölçümden ziyade bir tahmindir. Tahmin, tutarlı bir kurallar kümesine 

dayandığı sürece iyidir, ancak farklı test ekipmanlarıyla yapılan tahminler ve güvenilir 

olmayan yöntemler arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Batarya üreticileri genel 

olarak herhangi bir SoH’i belirtmemektedir. SoH, yalnızca kullanımına başlanan ya da 

kullanımı bekleyen bataryalara uygulanmaktadır. SoH tanımları bu nedenle test 

ekipman üreticileri veya kullanıcı tarafından belirlenmektedir. SoH’in amacı, mevcut 

durumunda bataryadan beklenebilecek başarının bir gösterimini sağlamak veya 

bataryanın kullanım ömrünün ne kadarının tüketildiğinin ve değiştirilmeden önce ne 

kadar kullanımda kalması gerektiğine dair bir gösterge sağlamaktadır. Hazır 

beklemedeki ve acil durum için gereken elektrik santrali gibi kritik uygulamalarda, SoC, 

istendiğinde, bir bataryanın yükü destekleyip desteklemediğini gösterilmektedir. SoH 

bilgisi ise hata teşhisi için sorunları tahmin etmede ve bataryanın değişimini 

planlamada yardımcı olmaktadır. Bu aslında bataryadaki uzun vadeli değişiklikleri takip 

eden bir izleme işlevidir. 

Son olarak Batarya Yönetim sisteminin çalışmasını kısaca özetlemek gerekirse, kartta 

bulunan slave , LTC entegrelerinden gelen gerilim ve sıcaklık değerlerinin okuma 

işlemlerini gerçekleştirmektedir. Master kartı ise okunan bu değerlerin koruma işlemini 

gerçekleştirmektedir. Sistemin bu şekilde yapılma nedenlerinden biri, sistemde okuma 

ve kontrol işlemini bir karta yüklemeden seri ve sorunsuz işlemini gerçekleştirmektir. 

Bir diğer neden ise haberleşme hattında veri alışverişinin hızlı ve sorunsuz 

gerçekleştirilmesidir. Sistemde SPI ve UART protokolleri kullanılarak haberleşme 

işlemi sağlanmaktadır. LTC entegreleri ve yardımcı kartlar arasında SPI haberleşme, 

yardımcı kartlar ile ana kart arasında ise UART haberleşme protokolü kullanılmıştır. 



 

Şekil 6.4.4 BYS Akış Şeması 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Karşılaştırma Tablosu 

 

Tablo 6.6.1 

 

 

7)Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik şarj birimi 72 V 30 A olan batarya paketini yaklaşık 4 saatte şarj edebilecek 

şekilde çıkış değerleri 82 V, 10 A ve 820 W gücünde bir yerleşik şarj birimi şeklinde 

tasarlanmıştır. 

Yerleşik şarj biriminin PWM kontrol devresini NE555 ve IR2104 entegreleri ile Şekil 

7.1’de gösterildiği şekilde kullanılmıştır. 

 



 

Şekil 7.1 PWM Kontrol Devresi Şeması 

 

Bu devrede R9 ve R10 dirençlerindeki gerilim bölücü devre ile NE555 entegresinin 

ürettiği sinyallerin ayarlanması hedeflenmiştir. 

Ne555 entegresini seçmemizin nedeni hem maliyeti düşürmek hem de kolay kullanımı 

sayesinde tasarım ve simülasyon yaparken hata oranını düşürmektir.  

IR2104 entegresini seçilmesinin nedeni ise düşük maliyet ve kararlı bir şekilde PWM 

dalgası üretebilmesidir. 

Tasarımdaki devreden alınan sonuçlar Şekil 7.2’de verilmiştir. 

 



 

Şekil 7.2 Devreden Alınan Sonuçların Ekran Alıntısı 

Sarı ok ile gösterilen sinyal grafiği ilk mosfeti tetikleyen PWM sinyali, turuncu ok ile 

gösterilen sinyal grafiği NE555 entegresine gönderilen sinyalin grafiği ve mavi ok ile 

gösterilen sinyal grafiği ise diğer mosfeti tetikleyen PWM sinyalidir. 

Proteus programında yapılan devrede 82.7 V düzeyinde bir gerilim seviyesi elde 

edilmiştir. Bu voltaj değeri batarya paketini şarj etmek için yeterli düzeydedir. Şekil 7.3 

‘de verilmiştir. 

 

Şekil 7.3 Proteus Programında Oluşturulan Devrede Okunan Volt değeri 



 

 

Şekil 7.4 Proteus Programında Oluşturulmuş Devrenin Tamamı 

 

9) Batarya Paketleme 

Otomotiv endüstrisinde talebin hızla artmaya başladığı elektrikli araçlar, yakıt 

tasarrufunun sağlanması, karbon emisyonunun azaltılması ve şehir kirliliğinin 

düşürülmesi yönünden günümüzde daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. 

Elektrikli araçlarda özellikle lityum tabanlı bataryalar kullanılmaktadır. Lityum tabanlı 

bataryalar oldukça yüksek güç ve enerji yoğunluğu sağlayabilmektedirler fakat bu tür 

bataryaların raf ömürleri sınırlı olup araç masraflarını artırmaktadır. 

Bu nedenle lityum tabanlı bataryalarda güvenliği sağlamak, verimliliği artırmak ve 

batarya ömrünü uzatmak için batarya yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

9.1 Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Çeşitleri 

Elektrikli otomobillerde farklı enerji yoğunluğu ve gerilime sahip batarya çeşitleri 

mevcuttur.  Elektrikli araçlarda kullanılan bazı batarya çeşitleri aşağıda verilmiştir. 

Lityum İyon (Li-Ion) Bataryalar  

Lityum iyon bataryalar tekrar şarj edilebilir (sekonder) elektrokimyasal hücrelerden 

oluşmaktadır. Lityum iyon piller verimlilikleri sebebiyle günümüzde en yaygın kullanılan 

pillerdir. Elektrikli araçlarda özellikle lityum tabanlı bataryalar kullanılmaktadır. 

Ağırlıklarına ve büyüklüklerine oranla bakıldığında yüksek enerji sağlayabilmeleri 

sebebiyle en iyi pil çeşididir. Li-Ion bataryaların nominal gerilimi yaklaşık olarak 3.6 

volttur. Voltaj 2.5 voltun altına düştüğünde ya da 4.2 voltun üzerine çıktığında 

performansta ve kapasitede kayıplar meydana gelmektedir. Yaklaşık olarak 1000 şarj 

ve deşarjdan sonra %20 kapasite kaybına uğramaktadır. Aşırı şarj durumunda 

patlayıcıdır alev alabilir. Lityum tabanlı bataryalar oldukça yüksek güç ve enerji 

yoğunluğu sağlayabilmektedirler fakat bu tür bataryaların raf ömürleri sınırlı olup araç 

masraflarını artırmaktadır. Bu bataryaların anma gerilimi ve enerji yoğunluğu nikel bazlı 

bataryalara göre daha fazladır. Lityum bazlı bataryalarda kullanılan oksitler şunlardır; 



lityum nikel oksit (LiNiO2), lityum kobalt oksit (LiCoO2) ve lityum manganez oksit 

(LiMn2O2) olarak sıralanmaktadır. Lityum iyon pillerde hafıza etkisi görülmez fakat 

nikel metal hidrür ya da nikel kadmiyum piller kadar uzun ömürlü değildirler. Li-ion 

pillerde şarj olabilmeleri için tamamen deşarj olmaları gerekmemektedir. 

 

Lityum İyon Batarya Çalışma Prensibi 

Şarj edilebilen bir pil olan lityum iyon piller anot, katot, ayırıcı, elektrolit ve iki akım 

toplayıcıdan oluşmaktadır. Anot malzeme negatif elektrot, katot malzeme ise pozitif 

elektrot olarak görev almaktadır. Pozitif elektrotlar tünel ya da tabakalı yapılara sahip 

metal oksitlerden (LiMOx) oluşurlar. Anot ve katot uçlar lityum depolar. Elektrolit, pozitif 

yüklü lityum iyonlarını anot uçtan katot uca ve aynı şekilde tersini yapacak şekilde 

ayırıcı tabaka aracılığıyla taşır. Buna yer değiştirme olayı (topotaktik) denmektedir. Bu 

olayda anot ve katot aktif olup lityum için ev sahipliği yapmaktadırlar. Lityum pillerin 

çalışma prensibi Şekil 9.1 ’de gösterilmiştir.  Lityum iyon bataryaların yaşam döngüsü 

ömrü 1000 döngüden fazladır. Bu döngü boyunca şarj sırasında lityum iyonları katottan 

anoda doğru, deşarj sırasında ise lityum iyonları anottan katoda doğru yer 

değiştirmektedirler. 

Hücrede reaksiyonların oluşması için elektrot malzemelerinin elektrik iletkenliği 

sağlanmış olmalıdır. Elektrot malzemeler bu amaçla yüksek iletken metal folyolar 

üzerine lamine edilir ya da folyo üzerinde biriktirilir. Folyoların üzerindeki elektrotlar 

arasında kısa devre oluşumunu önlemek için mikro gözenekli separatörler ve iletkenliği 

sağlayabilmek için sıvı/jel/katı elektrolitler kullanılarak hücre içerisinde lityum 

iyonlarının yer değiştirmesi sağlanır. Bu yer değiştirme sonucu kapasite, tam şarj 

edilmiş bir pilden belirli deşarj koşulları altında elde edilen toplam amper saat (Ah) 

olarak tanımlanır. Aktif bir gram eş değer malzeme 96500 C yük veya 26,8Ah teorik 

kapasiteye olmaktadır. 

            

Katot reaksiyonu (M:Ni,Co,Mn); 

            deşarj    şarj 

LiMO2                                       Li1-x MO2  + xLi+  + xe- 

 

Anot reaksiyonu; 

                        deşarj şarj 

C + xLi+ + xe-                                        CLi x 



 

Şekil 9.1 Lityum İyon Batarya Şarj – Deşarj Mekanizması 

 

Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) Bataryalar 

Lityum demir fosfat bataryalar şarj edilebilir türde lityum tabanlı hücrelerden 

oluşmaktadır. LiFePO4 bataryalar yüksek güç yoğunluğu , daha fazla çevrim sayısı ve 

daha güvenilir olması bakımından oldukça kullanışlıdır. LiFePO4 bataryalarda katot 

malzemesi olarak fosfat kullanılır. Li-ion pillere göre depolama sırasında kapasite kaybı 

daha azdır ve bu da ömürlerinin uzun olduğunu göstermektedir. Yaklaşık olarak 2000-

8000 şarj-deşarjdan sonra %20 kapasite kaybı görülmektedir. LiFePO4 ün elektrik 

iletkenliği oldukça düşüktür bu da daha hızlı şarj olmasını sağlar. LiFePO4 bataryalar 

kurşun akülere göre 1/3 daha hafiftirler. 

Lityum Polimer (Li-PO) Bataryalar 

Lityum polimer bataryalar şarj edilebilir türde lityum tabanlı olup yapısında elektrolit 

olarak polimer kullanılmaktadır. Nominal gerilimi 3.7 volttur. Li-PO bataryalar kendi 

kendini deşarjı en düşük batarya çeşididir. İçeriğinde sıvı elektrolit kullanılmaktadır. Bu 

durumdan dolayı pilde herhangi bir sızma tehlikesine karşı metal folyo ile kaplanmıştır. 

İstenilen boyutta ve şekilde Li-PO batarya bulunabilir. Li-PO bataryalar genellikle 

taşınabilir elektronik cihazlarda kullanılmaktadırlar. Li-PO bataryaların iletkenlikleri 

düşüktür böylece yüksek sıcaklıklarda daha iyi performans sağlamaktadırlar. 

Lityum Sülfür (Li-S) Bataryalar  

Lityum tabanlı bir batarya türü olup katot ucunda sülfür kullanılmıştır. Lityum sülfür 

bataryalarda piyasadaki çok kullanılan bataryalara (Li-PO ve Li-ion)  göre neredeyse 

hiçbir güvenlik problemi yaşanmamaktadır. Li-S bataryalar güvenli olmalarının yanı 

sıra daha hafif ve bakım gerektirmemeleri yönünden avantajlıdırlar. En önemli özelliği 

ise yüksek dolum verimliliğine (deşarj) sahip olmalarıdır. Yüksek enerji yoğunluğuna 

ve ortalama çevrim ömrüne sahiptirler. Li-S piller lityum iyon pillere göre yaklaşık olarak 

dört kat fazla enerji depolayabilmeleri açısından oldukça avantajlıdırlar. Li-S 

bataryaların istenilen performansa sahip olmasıyla piyasada daha fazla yer alması 

beklenmektedir. 

Kurşun-Asit (Pb-acid) Bataryalar 



Kurşun asit bataryalar zamanın gerisinde kalmalarına rağmen bugün hala oldukça 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Şarj edilebilir ilk batarya kurşun asit 

bataryalardır. Günümüzde hala yaygın kullanılmasının sebepleri arasında kurşun asitin 

oldukça güvenilir olması ve maliyet açısından ucuz olmasıdır. Bu tür bataryalarda her 

hücrenin anodu kurşundan yapılmaktadır. Katot kısmı iste metal levha üzerine 

oturtulan kurşun oksitten yapılmıştır. Hafıza etkisi yoktur ve yüksek deşarj akımı sağlar. 

Bu açıdan bakıldığında avantajlı görülür fakat enerji yoğunluğunun ve nominal 

geriliminin düşük olması ise dezavantaj olarak görülmektedir. 

Nikel Kadmiyum (NiCd) Bataryalar 

Nikel kadmiyum piller elektrot olarak nikel oksit hidroksit ve metalik kadmiyum 

kullanılan şarj edilebilir pil türleridir. Nikel kadmiyum bataryaların anot ucunda 

kadmiyum/kadmiyum hidroksit (Cd/Cd(OH)2) , katot ucunda nikel hidroksit/nikel 

oksihidroksit (Ni(OH)2/NiOOH) kullanılmaktadır. Elektrolit olarak ise potasyum 

hidroksit (KOH) kullanılmaktadır. Şarj edilebilen diğer pillere göre bakıldığında düşük 

sıcaklıklarda iyi çevrim ömrü sağlaması ve yüksek deşarj sırasında tam kapasite 

sunması açısından avantajlı görünmektedir. Hafıza etkisinin olması ve maliyet 

açısından bakıldığında kurşun asit pillerden daha pahalı olması açısından büyük bir 

dezavantaja sahiptirler. Nikel kadmiyum bataryalar sert koşullar altında performansı 

yüksek olan tek batarya çeşididir. Bu tür piller 1000 defaya kadar şarj 

edilebilmektedirler fakat bataryanın şarj edilmesi için tamamen deşarj edilmesi 

gerekmektedir. Diğer pillerle karşılaştırıldığında enerji yoğunluğu düşüktür. 

 

Nikel Metal Hidrit (Ni-MH) Bataryalar 

Nikel metal hidrit bataryalar nikel kadmiyum bataryalara karşılık olarak geliştirilmiştir.  

Nikel metal hidrit bataryaların anot ucunda metal hidrat kullanılmıştır. Ni-MH 

bataryaların enerji kapasiteleri oldukça yüksek olup Ni-Cd bataryalara göre %30-40 

daha fazla kapasite içermektedir. Ni-MH bataryalar Ni-Cd bataryaların daha 

geliştirilmiş halidir. Ni-MH bataryalar hafıza etkisi olmasından dolayı şarj edilebilmesi 

için tamamen deşarj olması gerekmektedir ve daha uzun süre şarj olmalıdır. Ni-Cd 

bataryalara göre daha az dayanıklıdırlar. Kullanılmadıklarında kendi kendini çok hızlı 

bir sürede deşarj edebilmelerinden dolayı dezavantaj olarak görülmektedir. Ortalama 

olarak Ni-Cd bataryalar ayda bir, Ni-MH bataryalar üç ayda bir şarj edilmelidir.  

 

9.2.Aracın Batarya Paketi Düzeneği Gerçekleştirmesi 

Aracın üretmiş olduğu araçta Lityum iyon Power-Xtra PX18650-32E batarya hücreleri 

kullanılmıştır. Bu hücreler 3200 mAh akım kapasitesine ve 3.7 nominal voltaja sahiptir. 

Batarya paketinde 160 adet pil bulunmaktadır. Bu piller 20 seri ve 8 paralel şekilde 

bağlanmıştır. Bu bağlantı şekli dikkate alındığında nominal çalışma gerilimi 74 volttur 



ve maksimum çalışma gerilimi 84 volt olmaktadır. Paketlemedeki bu kombinasyon 

sonucu nominal olarak çekilecek olan akım ise 25.6 Ah kapasitededir. Kullanılan piller, 

kapasitesinin 3 katı kadar anlık akım verme potansiyeline sahip olduğu için motorun 

yüksek tork değerlerine çıkmasını sağlamaktadır. Kullanılan Li-Ion pil 500 defadan 

fazla şarj ve deşarj edilip kullanılabilmektedir. Batarya paketinin ortalama şarj olma 

süresi 3 saattir. Tek pil ağırlığı 50 gr olup paket ağırlığı yaklaşık 10 kg civarındadır. 

Batarya hücre gerilimleri 2.5 voltun altına düştüğü anda deşarj işlemi sonlandırılır. 

 

 

 

 

 

Tablo 9.2.1  PİL Türlerinin Karşılaştırılması 

 

 



 

 

Tablo 9.2.2  Batarya Datasheet 

 

10) Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

Araçta elektronik diferansiyeli uygulanmamıştır. 

11)Araç Kontrol Sistemi 

Araç kontrol sistemi aracın ana merkezi olarak adlandırılabilir. Bütün verilerin toplanıp 

gerekli birimlere aktarılmasını sağlamaktadır.Araç kontrol sistemi motor, 

dönüştürücüler, sensörler, diğer elektrikli kontrol ekipmanlarını içeren bir yapının 

kontrol sistemidir. Karmaşık yapısı nedeniyle, mekanik, kimyasal, elektronik ve 

doğrusal olmayan zorlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, elektrikli otomobillerin tasarım 

ve montaj performansı ne kadar iyi durumda olursa olsun, araç kontrol sisteminde bir 

sorun olduğunda elektrikli araçlar çalışmıyacaktır.AKS’nin genel akış şeması Tablo 

11.1’de verilmiştir. 



AKS ‘nin genel özellikleri: 

1.Birçok analog ve dijital I/O hatları (düşük ve yüksek güçlü)    

2.Güç kaynağı (sensörler için güç)    

3.Haberleşme  (SPI)    

4.Dijital giriş/çıkışlar    

5.Analog girişler (sensörlerden gelen geri besleme sinyalleri)    

6.PWM çıkışları    

7.Frekans çıkışları 

     
 

 

 Tablo 11.1  AKS Akış Şeması 

Aracın kontrol sistemi için Atmega 2560 kartını kullanmıştır. Atmega 2560 kartının 

kullanılmasının nedenleri:54 adet dijital giriş / çıkış pini, 16 tane analog giriş pinine 

sahip olmasıdır. Sistemde analog pinlere sensörlerden gelen değerler okunacak ya da 

çalıştırılacaktır. Dijital pinler haberleşme için kullanılacaktır. Pinleri sayısının fazla 

olması avantaj sağlamaktadır. Akım ve motor sürücüden gelen değerler analog 

pinlerden okuncaktır. Sensörler ve BUZZER dijital pinlere bağlanacaktır. 

Atmega2560 SPI, UART, I2C gibi haberleşme protokollerine sahiptir.Gökbörü elektrikli 

aracında UART haberleşme protokolü batarya yönetim sistemi ile araç kontrol sistemi 



arasındaki veri aktarımında kullanılacaktır. SPI haberleşme protokolü veriler TFT 

kartına aktarılırken, UART haberleşme protokolü ile veriler dijital pinler aracılığıyla 

LORA modülüne aktarılacaktır.Tablo 11.2 ‘de  AKS hesaplama protokol şeması 

verilmiştir. 

 

                   

 

Tablo 11.2 AKS Haberleşme Protokol Şeması 

Motor Tork Kontrolü 

Motor torkunun hesaplanması için güç(kW) ve hız(RPM) parametreleri gerekmektedir. 

Güç parametresi hesaplanması için akım ve voltaj değerlerine ihtiyaç vardır. Akım, 

ATMEGA2560 kartına bağlanan akım sensörü ile okunan analog akım değerinin ADC 

dönüşümü yapılması ile elde edilmektedir. Voltaj değeri batarya yönetim sisteminden 

UART haberleşme ile alınır. Güç (akım * volt) formülü ile elde edilmektedir. RPM 

parametresinin hesaplanması için ATMEGA2560 kartının dijital pinine bağlanan IR 

sensörü ile elde edilmektedir.IR sensörü 2 numaralı dijital pine  bağlanır. 

attachInterrupt() fonksiyonuyla dijital pin LOW durumundan RISE durumuna geçtiğinde 

Counter adlı fonksiyon çağrılır. Counter fonksiyonu her çağırıldığında pulse adlı 

değişkeni bir arttırır. Milis() fonksiyonu ile işlemin gerçekleşme süresi bir değişkene 

atanır.RPM (pulse/time)*60000 formülü ile RPM hesaplanarak yeni okuma için pulse 

değişkeni sıfırlanır.   Güç ve RPM parametreleri elde edildikten sonra Tork (N.m) = 

9.5488 x Güç (kW) / Hız(RPM) formülü ile elde edilmektedir. Şekil 11.1’ de RPM 

hesaplanma örneği verilmiştir. 



 

Şekil 11.1 RPM Hesaplama Örneği 

Araç içi Haberleşme Sistemi 

Aracın TFT ekranı ile araç kontrol sistemi arasında SPI haberleşme protokolü 

kullanılmıştır. Araç kontrol sistemi tarafından elde edilen bütün değerler string 

değişken türüne dönüştürüldükten sonra SPI ile TFT ekranının bağlı olduğu 

ATMEGA328P kartına aktarılmaktadır. SPI ‘ın kullanılma nedenleri: 

• İki adet ardunio arasında kısa mesafeden haberleşmeye olanak sağlaması bir 

avantaj olarak nitelendirilebilir. 

• Araç  Kontrol Sistemi ile TFT arasındaki veri aktarımı tek yönlü olacaktır. SPI 

‘ın veri hatlarının tek yönlü olması kullanılmış olan sistem ile uyumludur. 

UART haberleşme protokolü Batarya Yönetim Sistemi ve LORA modülü ile araç kontrol 

sistemi arasındaki haberleşme için kullanılmıştır. Araç kontrol sistemiyle elde edilen 

değerler string değişken türüne dönüştürülerek aktarılır. UART’ın kullanılma nedenleri: 

• UART haberleşme protokolü yaygınlığı ve basitliği ile bize kolaylık 

sağlamaktadır. 



• Veri alışverişinin sadece iki kablo ile sağlanması bir avantaj olup kablo 

karmaşasını engellememizde bize yardımcı olmuştur. 

Arıza Teşhisi 

Araç kontrol sistemine batarya kontrol sisteminden alınan veriler UART haberleşme 

protokolü bir döngü ile sürekli olarak okunmaktadır. Alınan değerler string değişken 

türündedir. String dizisindeki virgül atomu referans alınarak strtok() fonksiyonu ile 

virgülden bir önceki değerler char türündeki bir diziye aktarılmaktadır. Elde edilen char 

dizisinin bütün elemanları toInt() fonksiyonu ile integer değişken türüne çevrilirek 

integer değişken türünde yeni bir diziye aktarılmaktadır. Integer dizisinin ilk 25 elemanı 

gerilim değeri son 7 elemanı sıcaklık olarak iki farklı diziye aktarılmaktadır. 

Okunan değerlerin kontrolü için protection adlı bir fonksiyon oluşturulmuştur. 

Protection fonksiyonu float değişken türünden bir dizi, int değişken türünden 

maksimum değer ve minumum değer parametreleri almaktadır. Dizideki tüm değerlerin 

parametre olarak girilen maksimum değeri aşıp aşmadığı ve minumum değerin altına 

düşüp düşmediği kontrol edilir. Bu iki koşuldan biri gerçekleşirse fonksiyon 1 değerini 

geri döndürürek arıza bildirir.Şekil 11.2 ‘de Protection fonksiyon örneği verilmiştir. 

 

Şekil 11.2 Protection Fonksiyonu Örneği 

Integer sıcaklık dizisindeki değerlere ADC dönüşümü yapılırak dizinin maksimum ve 

minimum değerleri belirlenmektedir. Sistemimiz için belirlenen maksimum sıcaklık ve 

minimum sıcaklık protection fonksiyonuna parametre olarak girilerek arıza kontrolü 

yapılmaktadır. Protection fonksiyonu 1 değerini geri döndürürse fanlar çalıştırılır. 

Sıcaklık değerinin artışı göz önüne alınarak fanlar duruma göre daha hızlı 

çalıştırılacaktır. Kontroller yapılıp sistemi korumak için oluşturulmuş fonksiyonlar 

çağırıldıktan sonra arıza durumlarında BUZZER çalıştırılarak sistemin durumu belirtilir. 

Integer gerilim dizisindeki değerlere ADC dönüşümü yapılırak dizisinin maksimum ve 

minimum değerleri belirlenir. Sistemimiz için belirlenen maksimum gerilim ve minimum 

gerilim  parametre olarak girilerek Protection fonksiyonu ile arıza kontrolü yapılır. 

Protection fonksiyonu 1 değerini geri döndürürse BUZZER çalıştırılarak batarya 

yönetim sistemine sinyal gönderilir ve sistem kendini korumaya alır. Bu işlem sonsuz 

bir döngüde gerçekleştirilip sistemin gücü kesilene kadar devam eder. Minimum değer 



15V ‘nin altına düşerse BUZZER çalıştırılır ve durum batarya yönetim sistemine 

bildirilerek bataryanın şarj olması sağlanır. 

 

Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya Aktarılması 

Tüm ADC okumaları, sistem için oluşturulmuş Timer ile kontrol edilir. Timer 

kullanılması verilerin kendilerine verilen süre içerisinde okunmasını sağlayarak 

haberleşmede veri okunurken oluşabilecek karmaşayı engellemektedir. 

Sistem test edilirken yapılan işlemlerin gerçekleştiği süre, işlemlerin başarılı ya da 

başarısız oluşu, haberleşme ile verilerin okunup okunamadığı sürekli ekrana 

yazdırılarak Ardunio’nun seri portundan takip edilmektedir. Bu işlem programdaki 

hataların daha ayrıntılı bir şekilde görülmesini ve mantık hatalarının anlaşılmasına 

yardımcı olmaktadır. 

 

Okunan bütün değerler string değişken türüne çevrilmektedir. String değişkenine 

çevrilmesinin nedeni integer değişken türünün 4 byte, string değişken türünün 1 byte 

olmasıdır. Gönderilen veriler minumum byte değerinde tutularak SPI haberleşme 

protokolü ile TFT ekranının bağlı olduğu ATMEGA 328 kartına aktarılırak kullanıcıya 

aktarılmaktadır. 

TFT EKRAN  

Nextion Editor programında oluşturduğum arayüz tasarımının 1. sayfası yukarıdaki 

görselde verilmiştir.Sürücünün ekranının ilk sayfasında verilecek olan maximum 

sıcaklık, minimum sıcaklık, toplam voltaj, motor sıcaklığı, arıza durumu, rpm ve hızı 

number ögelerine tanımladım ve sürücünün daha rahat görebilmesi için yukarıda 

verilen renkler ve fontlar ile tasarladım. en altta verilen ">>" işaretine tıklandığında 

sayfa 2 ye geçiş yapılacaktır.TFT ekranın ilk sayfası Şekil 11.3 ‘de verilmiştir. 

 

Şekil 11.3 TFT Ekranı 



Arayüzümüzün ikinci sayfasında kullanmış olduğumuz 20 adet bataryaya ait gerilim(V) 

ve sıcaklık(C) değerleri ekrana yazdırılacaktır. Sol altta bulunan "<<" işaretine 

tıklandığında sayfa 1'e geçiş yapılacaktır. Sağ altta bulunan ">>" işaretine 

tıklandığında sayfa 3 e geçiş yapacaktır.TFT ekranının 2. Sayfası Şekil 11.4 ‘de 

verilmiştir. 

 

Şekil 11.4 TFT Ekranı 

Arayüz tasarımının 3. sayfasında 5 adet text 1 adet buton kullanılmıştır. Sıcaklık değeri 

60 derecenin üzerine çıktığında text0'a "yüksek sıcaklık uyarısı yazılmaktadır.Voltaj 

değeri 96 voltun üzerine çıktığında text1'e "yüksek voltaj" yazılmaktadır.Rpm değeri 

600'ün üzerine çıktığında text2'ye "yüksek rpm" yazılmaktadır.Motor sıcaklık değerini 

100 derecenin üzerine çıktığında text3'e "yüksek motor sıcaklığı" yazılmaktadır.Hız 

değeri 100 km/s üzerine çıktığında text4'e "Hız aşımı" yazılmaktadır.Sol altta bulunan 

"<<" işaretine tıklandığında sayfa 2'ye geçiş yapılmaktadır.Uyarı yazıları kırmızı renkte 

olmaktadır.Ardunio ide ile kodları yazdım, ardunio uno kullanarak tft ekrana bu kodları 

aktarılmaktadır. Spı haberleşme kullanarak araç kontrol sistemi ile tft ekran arasında 

veri giriş çıkışı olmaktadır. Araç kontrol sisteminden gelen verileri alıp tft ekrana 

aktarılmaktadır.Ardunio kodlarında değişkenleri int türünde tanımlanmıştır. Aks'den 

gelen verileri kodlar yardımıyla tasarlanılan arayüzün numberlarına atanmıştır. İf else 

yapılarını kullanarak olumsuz durumlarda araç kontrol sistemine gidecek olan uyarılara 

göre düzenlenmiştir.Güvenlik uyarılarının belirtildiği ekran Şekil 11.5 ‘de verilmiştir. 

 



 

Şekil 11.5 Güvenlik Uyarılarının Verildiği TFT Ekranı 

 

Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması  

Akım, RPM ve Batarya yönetim sisteminden gelen veriler için sürekli okuma yapılarak 

sistem için yazılmış sistem koruma fonksiyonlarıyla değerler sürekli kontrol 

edilmektedir. Okuma ve kontrol yapıldıktan sonra tüm dijital değerler string değişken 

türüne çevrilirek UART haberleşme protokolü ile LORA modülünün bağlı olduğu 

ATMEGA 328 kartına aktarılırak izleme merkezine ulaştırılmaktadır.AKS’nin akış 

diyagramı Tablo 11.3 ’de verilmiştir. 

 

 



 

 

Tablo 11.3 AKS Akış Diyagramı 

 

Telemetri 

Radyo dalgası ivmelenen yüklü parçacıklar sayesinde oluşmaktadır. Yapay olarak bu 

durumu sağlamak için zamana göre değişen elektrik akımları kullanılmaktadır. Bu 

sayede özel olarak şekillendirilen metal bir iletken olan antenler kullanılmaktadır.  

Telemetri kelime anlamı olarak ‘uzaktan ölçüm alma’ anlamına gelmektedir. Araçtaki 

bütün verilerin telemetri ile kablosuz şekilde pit ekibine aktarımı sağlanmıştır. 

Telemetri sisteminde RF tabanlı sistem tercih edilmiştir. Bunun sebeplerinden biri 

kurulan ağın tamamen kontrol altında olması ve hiçbir dış sebeplerden 



etkilenmemesidir. GSM operatörlerinin sistemlerinde yapmış oldukları değişiklik veya 

herhangi bir kopukluk kullanılan sistemi etkilememektedir. Ayrıca kullanılan lora 

teknolojisi sayesinde açık alanlarda 15 km’ye kadar olan mesafelerde bağlantı 

kurabilmektedir. Bu sisteme bağlı cihazlar 8 yıldan 15 yıla kadar iletişimi 

sürdürebilmektedir. Tablo 11.4 ‘de verilmiştir. 

 

Tablo11.4 Telemetri Çalışma Prensibi 

Kullanılan Malzemeler 

1- 433 MHz Lora Modülü SX 1278 E32 433T30D E32 TTL 1w (2 adet) 
2- 5.0 dB’i 433 Mhz Sma Anten TX433-TB-300 
3- 4.0 dB’i SMA 433 MHz Anten TX433-JKD-20P 
4- USB Stick USB UART CP2102 E15-USB-T2 
5- Arduino nano  
6- Usb tybe-c  
7- Direnç(1k-2.4k) 

 
Lora Modülü 

Modül 433 MHz frekansa sahiptir. Çalışma modunda 410Mhz-441Mhz aralıklarında 

çalışabilmektedir. İçinde Semtech’in sx1278 RF çipi bulunmaktadır. Firma tarafından 

test edilen iletişim mesafesi 8 km’dir. Maksimum iletişim gücü 1W seviyesindedir. 

Küresel lisanssız 433 Mhz bant aralığını desteklemektedir. 0,3 Kbps (Kilobit Per 

Second)-19,2 Kbps yayın hızlarında kullanılabilmektedir. Yeni nesil lora teknolojisiyle 



uyumludur. Düşük güç tüketimine sahiptir. Çalışma sıcaklığı aralığı -40 ile 85°C’ dir. 

Sma tip anten çıkışına sahiptir. 

 

E32 433T30D E32 TTL 1 W modülünün tercih edilme sebebi 30 dB’lik yüksek çıkış 

gücüne sahip olmasıdır. Bu sebeple daha yüksek iletim mesafelerine 

çıkabilabilmektedir. Özelliklerine bakıldığı zaman fiyat performans açısından tercih 

edilebilir bir modüldür. Ayrıca Fixed Transmission Mod sayesinde İistenilen adres ve 

kanala güvenli iletim yapılabilmektedir.  

 
Antenler 

Araç kısmında Ebyte firmasının üretmiş olduğu TX433-TB-300 3 metre uzunluğundaki 

kablolu anten kullanılmıştır. Anten kablosu araç içinden aracın üst kısmına 

yetişebilecek uzunluğa sahiptir. Anten 423Mhz- 443Mhz arasındaki bant aralıklarında 

çalışabilmektedir. 5 dB’lik yüksek anten kazancına sahiptir ve sistemimizin daha verimli 

çalışmasını sağlamaktadır.Pit ekibi tarafında yine Ebyte firmasının üretmiş olduğu 

TX433-JKD-20P kablosuz anten kullanılmıştır. Bu anten 3dB’lik anten kazancına 

sahiptir. 

 
Yapım Aşamları; 

Lora Programlama 

Modülü programlamak için Ebyte firmasının RF setting v3.49 adlı uygulaması 

kullanılmıştır. Adres, kanal ve AirRate (veri aktarım hızı) parametreleri istenilen 

değerlere dönüştürülmüştür. Fixed modu, noktadan noktaya iletim yapılacağı için 

enable konumuna getirilmiştir. FEC parazit önleme modu da aktif hale getirilmiştir.  

AirRate hızı ise en düşük değere getirildi ve bu sayede iletim hızı yavaşlamış fakat 

iletim mesafesi arttırılmıştır. Sistemde parazitlerden etkilenme oranı da bu sayede 

azatılmıştır. Şekil 11.6 ‘da Lora alıcı parametre ayarları verilmiştir. 

 

 
 

Şekil11.6 Lora Alıcı Parametre Ayarları Ekran Alıntısı 



Verici ve alıcı parametre ayarları adres haricinde aynı olmalıdır. Aksi takdirde iletim 
sağlanamayacaktır.Şekil 11.7’de Lora Verici Parametre ayarları verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 11.7 Lora Verici Parametre Ayarları Ekran Alıntısı 

 

Alıcı Verici Denemeleri 

Sistem daha basit hale getirilerek yapılan deneyde Arduino Uno ve Nano kullanılarak 

potansiyometrelerden alınan analog verilerin iletimi sağlanmıştır.Şekil 11.8 ve Şekil 

11.9 ’da portatif alıcı verici modeli verimiştir. 

                                   

      Şekil 11.8 Portatif Verici Modülü                                         Şekil 11.9 Portatif Alıcı Modülü 

Devre Şeması ve Baskı Devre Çizimleri 

Devrede mikrodenetleyici kart olarak Arduino Nano kullanılmıştır. Nano kullanılma 

sebebi boyutlarının küçük olmasıdır. Devrede harici olarak 3.3V giriş soketi 

koyulmuştur, Arduino’nun besleme akımı yetersiz kalması durumunda harici güç girişi 

sağlanacaktır. Modülün RX pinine gerilim bölücü olarak 10k ve 20k direnç 

kullanılmıştır. Bu sayede gerilim Arduino’nun sağladığı 5V seviyesinden 3.3V 

seviyesine indirilmiştir. Şekil 11.10 ‘da alıcı devresi PCB çizim, Şekil 11.11 Proteus 

devre şeması ve Şekil 11.12’de ise PCB üç boyutlu görünümü verilmiştir. 



 

                      

    Şekil 11.10  ALICI DEVRESİ PCB ÇİZİMİ                   Şekil 11.11 Alıcı Proteus Devre Şeması 

        

Şekil 11.12  PCB Üç Boyutlu Görünümü 

 

Kullanıcı Arayüz Ekranı 

Tasarımı gerçekleştirilen BMS’ de batarya ile ilgili verilerin, araç hızının, motor 

bilgilerinin,  kullanıcı tarafından net bir şekilde yorumlanabilmesi ve takip edilebilmesi 

için bir kullanıcı arayüzüne ihtiyaç olmaktadır. 

Bu proje için tasarlanan kullanıcı arayüzü Microsoft Visual Studio C#  uygulaması ile 

tasarlanmıştır. Bu arayüz BMS ile Lora modülü kullanarak iletişim kurmaktadır. Alıcı 

lora modülüne gelen veriler bilgisayar üzerinde seri porttan kullanıcı arayüzüne 

aktarılmaktadır. Şekil 11.13  ve Şekil 11.14 ‘de görsel arayüz verilmektedir. 

 



 

Şekil 11.13 Arayüz Ekran Alıntısı 

 

Şekil 11.14  Arayüz Ekran Alıntısı 

 

Tablo 11.5 Karşılaştırma Tablosu 



 

Şekil 11.15 AKS Proteus Çizimi Ekran Alıntısı 

12)İzolasyon İzleme Şeması 

Aracın izolasyon izleme cihazı yoktur. 

13) Direksiyon Sistemi 

Direksiyon sistem tipi olarak mekanik (kremayer) direksiyon sistemi tercih edilmiştir.Tercih 

edilen direksiyon sistemi Şekil 13.1’de verilmiştir.Direksiyon sisteminin iç yapısı Şekil13.2’de 

Sistemin çalışmasından bahsedelirse; direksiyon simidi üzerinden gelen dönme hareketi 

mekanik direksiyon dişli kutusu aracılığıyla doğrusal bir harekete dönüştürülerek direksiyon 

bağlantılarına iletilmektedir. Bu hareket aktarımı sırasında dişli kutusu döndürme kuvvetini 

arttırarak sürücüye kolaylık sağlamaktadır. Direksiyondan gelen döndürme kuvveti dişliler 

tarafından çoğaltılmakta ve rot bağlantıları yardımıyla dingil başlarına ve tekerleklere 

iletilmektedir.  

 

Şekil 13.1 Kullanılmış Olan Mekanik (Kremayer) Direksiyon Sistemi 



 

 

 
Şekil 13.2 Mekanik (Kremayer) Direksiyon Sisteminin İç Yapısı 

 

Araçta kullanılan direksiyon sistemi bu sene hazır olarak temin edilmiştir.Şekil 13.3’da 

ön düzen parçaları verilmiştir.Ankara Başkent Freze şirketinden kremayer direksiyon 

sistemi seti,tam bağımsız süspansiyonlu ön takım ve 4 amortisör KDV dahil 3.150.00 

TL maliyetinde TUBİTAK ‘ın birinci hazırlık desteğine gönderdiği ödenekten 

alınmıştır.Bunun yanında ön travers yani ön taşıyıcı da aynı şirketten 450 TL(KDV 

dahil) değerinde alınmıştır. 

 

Şekil 13.3 Araç Ön Düzen Parçaları 

Bu parçaların hazır olarak alınmasının sebebi yarışmaya ilk kez katılan yeni bir takım 

olunduğu için direksiyon sisteminin yerli tasarlanması ve üretilmesi konusunda 

yaşanılacak zorlukları ortadan kaldırarak ön düzen parçaları ve geometrimize göre 

şasinin üretimine mümkün olduğunca kısa sürede başlanılmasıdır.Ön düzen şasiye 

flanş bağlantısıyla montajlanmıştır. Direksiyon sisteminin yönlendirmesi aktif bir 

şekilde çalışmaktadır.Direksiyon simidinin dönüş açısı sağ-90°,sol-90° olacak şekilde 

çalışmaktadır. 



14) Kapı Mekanizması 

a) Kapı mekanizmasının ve mekanizma üzerinde kullanılan bileşenlerin montaj 

resimleri Şekil14.1, Şekil14.2 ve Şekil14.3’de verilmiştir. Kapılar ve kilit sistemi Catia 

V5 programında menteşeler ise Fusion 360 yazılımında tasarlanmıştır. 

 

 

Şekil 14.1 Kapı Yüzeyinin Fitil Kullanılmadan Önceki Halinin Ekran Alıntısı 

 

 

Şekil 14.2 Kapı Menteşesinin Ekran Alıntısı 



 

Şekil 14.3 Kilit Sisteminin Ekran Alıntısı 

b) Aracın kapısının cam boşluğu ile en alt noktası arasındaki mesafe yaklaşık 491 

mm’dir. Bu mesafe göz önüne alınarak cam boşluğu altında kalan kısımda çift menteşe 

kullanılması uygun görülmüştür. Menteşe, yaklaşık 4500 gram olan kapı ağırlığı 

düşünülerek 30 𝑚𝑚 𝑥 111.5 𝑚𝑚 𝑥 5 𝑚𝑚  ölçülerinde tasarlanmıştır. Tasarımı yapılan 

menteşelerin kapıyı taşıdığı yapılan simülasyonlarda görülmüştür. Her bir menteşe 

araç kabuğuna iki noktadan sabitlenecektir.Kapı menteşelerinin montajlanmış hali 

Şekil14.4’de verilmiştir. 

 

Şekil 14.4 Kapı Menteşelerinin Montajlanmış Halinin Ekran Alıntısı 



 

c) Araç kapılarının yüzey alanları yaklaşık olarak 0.508 𝑚2’dir.Şekil14.5’de araç 

kapısının teknik resmi verilmiştir. 

 

Şekil 14.5 Araç Kapısının 1:15 Oranında Ölçülendirilmiş Halinin Ekran Alıntısı 

Kapılar ağırlıkları ve yüzey alanları göz önünde bulundurularak iki noktadan ters yöne 

açılacak şekilde menteşelenmiştir. Catıa V5’ de çizilen kapı menteşe sistemi Şekil 

14.6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 14.6 Terse Açılabilen Kapı Menteşe Sistemi Ekran Alıntısı 



İstenilen sızdırmazlık kriteri için kapıların iç yüzeyinde kauçuk fitil kullanılacaktır. Fitil 

ölçüleri 4 𝑚𝑚 𝑥 2 𝑚𝑚 𝑥 2 𝑚𝑚 ‘dir.Fusion 360 yazılımı kullanılarak araç kapısının fitil 

çekilmiş hali Şekil 14.7‘de verilmiştir. 

 

 

Şekil 14.7 Araç Kapısının Fitil Çekilmiş Hali 

 

Aracın kilit sistemi tasarlanırken istenilen kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Kilit 

tasarımında anahtar ve kapı kolu mekanizmalarında yaylar kullanılmıştır. Kilit sistemi 

çift dilli olacak şekilde tasarlanmıştır.  

Dışarıdan anahtar ile açılıp kilitlenebilen sistem içeriden kol yardımı ile açılıp 

kapanabilmektedir. Kapı kolu sisteminde, araç içerisindeki sürücü kolu kendisine doğru 

çektiğinde şekilx de görülen alt kısımda bulunan dili yay sistemi ile geri çekmiş olacaktır 

ve bu şekilde kapı açılacaktır. Sürücü kolu bıraktığında ise yay sistemi dili geri 

bırakacağından kapı otomatik olarak kilitlenmiş olacaktır.  

Kapıyı dışarıdan kilitleme esnasında ise anahtar kullanılacaktır. Anahtar ile kilitlenmiş 

olan kapı kilidinin açılabilmesi için anahtar girişi sonuna bir dişli eklenmiştir. Kullanılan 

dişli üst kısımdaki dil sistemini ileri geri hareket ettirecektir. Sağlanan ileri geri hareket 

sayesinde anahtar kilidi açıldıktan sonra kapı kolu dışarı doğru çekilecek ve kapı 

açılacaktır. Bu sayede kapının, araç seyir halindeyken anahtar sisteminde sorun 

yaşansa dahi açılma riski ortadan kaldırılmıştır.Şekil 14.8 ve Şekil 14.9 ‘da kilit 

mekanizmasının çalışma mekanizması görsellerde verilmiştir. 

 



 

Şekil 14.8 Kilit Sisteminin Görsel Anlatımı 

 

 

 

Şekil14.9 Kilit Sisteminin Çalışma Mekanizmasının Ekran Alıntısı 

 

 

 

 

 

 



15) Mekanik Detaylar 

a)Teknik Çizimler 

Tasarlanmış olan aracın teknik resimleri  CATIA  V5 programından faydanılarak 

çizilmiştir. Çizilmiş olan aracın Şekil 15.1’de ön ,üst ve yan görünüşleri verilmiştir. 

 

  Şekil 15.1 Araç Teknik Resmi 

b)Mukavemet Analizi 

Bu aşamada mukavemet analizi hesaplanırken Fusion 360 yazılımı kullanılmıştır. 

Mukavemet analizinin yapılma amacı gerçeğe en yakın şekilde ağ yapısı ile üzerine 

uygulanan statik yüklerin yapı üzerinde davranışı ve gerilmesini incelemektir.İstenilen 

yataydaki yer değiştirme değeri H/200 formulü kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ön yuvarlanma kafesi (roll cage) için H/200 yapıldığında (H=520 mm) 520/200=2,6 

mm değeri çıkmaktadır. Analizde ön yuvarlanma kafesine (roll cage) noktasal yük 

olarak 1 kN verilerek yataydaki yer değiştirme sonucu 2,591 mm olup değerlendirme 

kriterinde verilen H/200 değerini geçmemekte ve kuralı sağlamaktadır.Şekil 15.2’de 

analiz ekranında yük uygulanmadan önceki hali verilmiştir.Şekil 15.3’de ise yük 

uygulandıktan sonraki yer değiştirilmesi gösterilmiştir. 

 



 

Şekil 15.2 Ön Yuvarlanma Kafesine Yük Uygulanmamış Hali Ekran Alıntısı 

 

 

Şekil 15.3  Ön Yuvarlanma Kafesine Yük Uygulandıktan Sonraki Ekran Alıntısı 

 

Arka yuvarlanma kafesi (roll cage) için H/200 yapıldığında (H=1070 mm) 

1070/200=5,35 mm değeri çıkmaktadır. Analizde arka yuvarlanma kafesine (roll cage) 

noktasal yük olarak 1 kN verilerek yataydaki yer değiştirme sonucu 3,056 mm olup 

değerlendirme kriterinde verilen H/200 değerini geçmemekte ve kuralı 

sağlamaktadır.Şekil 15.4’de analiz ekranında yük uygulanmadan önceki hali 

verilmiştir.Şekil 15.5’de ise yük uygulandıktan sonraki yer değiştirilmesi gösterilmiştir. 

 



 

Şekil 15.4 Arka Yuvarlanma Kafesine Yük Uygulanmamış Hali Ekran Alıntısı 

 

 

Şekil 15.5 Arka Yuvarlanma Kafesine Yük Uygulandıktan Sonraki Ekran Alıntısı 

 

c)Dış Kabuk Üretimi 

Aracın kabuğunun istenilen özelliklerde üretilmesi amacıyla tasarımı CATİA V5 

programı ve ek olarak bazı durumlarda Fusion 360 yazılımından yararlanılarak çizim 

aşamaları yapılmıştır.Yapılan çizimler sonucunda araçtan m1345imum verimlilik elde 

edilebilmesi için hava akış analizi yapılmasına karar verilmiştir.Hava akış analizini 

ANSYS R2 yazılmı kullanılarak araç için hangi dış kabuk tasarımın kullanılacağına 

yapılan hesaplama ve analizlerin sonucunda seçilmiştir. Kabuğun tasarımında   dikkat 

edilen hususlar; görüş açılarının geniş cam yüzeyler ile desteklendiği, iki kişinin 

rahatlıkla seyahat edebileceği ve hava sürtünmeleri göz önüne alınarak maksimum 

verimlilik sağlanılabilecek bir kabuk tasarımı öncelikli hedefimizler olmuştur. 



Mekanik  ve elektrik ekibi olarak aracın teknik anlamda sağlaması  gereken ön yüzey 

izdüşüm alanı, kabuk ağırlığı ,aks mesafesi ve iz genişliği, araç yüksekliği, batarya 

paketi alanı hesaplanarak şablon bir tasarım orataya çıkmıştır.Şablon tasarım Şekil 

15.6’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.6 Catia V5 Şablon Tasarımı 

Şablon olarak tasarlanan Şekil 15.6’yı gerekli hesaplama ve analizler yapıldıktan 

sonra nihai tasarım olarak kullanılmasına karar verilmiştir.Karar verilen kabuk 

tasarımından sonra şasiye uygunluğuna bakılmıştır.Şasi ile kabuk montaj aşamasında 

ölçülerde bir takım değişikliğe giderek kabuk için iyileştirmeler yapılmıştır.Yapılan 

iyileştirmeler sonucunda son olarak kabuk için analiz testleri yapılmıştır.Bu aşamada 

analiz yapılırken ANSYS R2 yazılımı ve CATIA V5 programı kullanılmıştır.Kabuk için 

titreşim vedarbe testi analizi , akış analizi  yapılmıştır.Yapılan bu aşamalar  görsel 

olarak aşağıda darbe ve titreşim analizi Şekil 15.7’de , fluid flow (fluent) akış analizi 

aşamaları Şekil 15.8 ve Şekil 15.9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.7 Catia V5 Darbe ve Titreşim Analizi Ekran Alıntısı 



        

Şekil 15.8 ANSYS R2 Fluid Flow (Fluent) Akış Analizi Ekran Alıntısı 1 

 

       

Şekil 15.9 ANSYS R2 Fluid Flow (Fluent) Akış Analizi Ekran Alıntısı 2 

 



Kabuğun tasarım ve analiz sonuçlarının uygun değerlerde elde edilmesi sonucunda 

üretime hazır hale gelinmiştir.Üretim metodu olarak aracın 1:1 ölçülerinde strafor 

modeli oluşturulacak ve ardından da model üzerinde kalıp alınarak nihai kabuğumuz 

oluşmuştur. 

Strafor modelinin oluşturulması  CNC’de işleme yöntemi ile veya straforların üst üste 

konulup maket bıçağı gibi kesici aletlerle şekillendirilmesi gibi yöntemlerle 

yapılabilir.Ekip olarak el ile şekillendirme esnasında gözlemlenen zorluklar(sağ ve sol 

tarafların asimetrik kalması gibi),günümüz üretim teknolojilerinin kullanım uygunluğu 

ve kalitesi gibi maddeleri sıralandığında strafor modelin CNC ‘de işlenmesinde karar 

verilmiştir. CNC’de işleme yapılırken CAM yazılımının tamamını mekanik ekibinin 

üyeleri tarafından yapılmıştır.Üretim ile strafor modeli oluşturulmuştur.CNC işlemi 

yapılırken olan görseller Şekil 15.10’da verilmiştir. 

 

Şekil 15.10 CNC Strafor İşleme Aşamaları 

Aracın kabuğu 28 farklı strafor plakasından parça parça üretimi 4 gün içinde 

gerçekleşmiştir.Bu üretimi bize  Bursa Demo Kalıp Firması sponsorlu şekilde 

gerçekleştirmiştir.Straforların maliyeti  tarafımıza 3800 TL bedelindedir.Bitirilen 

parçalar nakliye ile üniversitenin içinde bulunan kabuk atölyesine getirilmiştir.Getirilen 

strafor parçaları köpük yapıştırıcı ve tutkal ile birleştirilmiştir.Birleştirme işlemi 

sonrasında alçı çekilerek üzerinden model alınmaya hazır hale gelmiştir.Şekil 15.11 

ve Şekil 15.12’de atölyedeki alçı yapım aşamaları verilmiştir.Üzerinden model alınarak 

kabuk üretimi süreci Tekirdağ ilinde NİKA TEKNİK KOMPOZİT SAN. Ve TİC. LİM.ŞTİ. 

tarafından 15.000 TL maliyet ile yapılacaktır.Şirket tarafından üzerinden model 

alınarak polyester reçine takviyeli cam elyaf malzeme dış kabuğumuzun üretimine 

05.08.2021 tarihinde başlanılacak olup tahmini üretim süreci 10 gün olacaktır. 



 

Şekil 15.11 Strafor Birleştirme Aşaması 1 

 

 

 

 

Şekil 15.12 Strafor Birleştirme Aşaması 2 



 

Aracın kabuk modelinin bitirilip şasiye montajından sonraki görünümünün bilgisayar 

ortamındaki hali Şekil 15.13’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 15.13 Kabuk Modelin Bilgisayar Ortamındaki Son Hali’nin Ekran Alıntısı 

 

Mali sebepler nedeniyle kabuk üretim sürecimiz rapor teslim tarihine yetişmemiştir. 

d)Enerji Tüketim Hesabı  

Hesaplama1: Aracın ön alanını , tekerlek sürtünmesini ve iç kayıpları hesaba katılarak 

4000 metrelik düz bir yolda 50 km/h hızla tamamlamak için gerekli enerji tüketim 

hesabı. 

Hız (V) = 50 Km/h = 13.88 (m/s)  

Araç Ağırlığı(Sürücü Dahil) = m = 240 kg 

Lastiğin Sürtünme Katsayısı (C) = 0,009 

Lastiğin Yarıçapı (R) = 0.28 m 

Aracın Ön Yüzey Alanı (A) = 1.59 m2 

Hava Yoğunluğu (ρ) = 1,225 kg/m3 

Aracın Sürtünme Katsayısı (Cd) = 0.16 

Tekerlek Göbeğinden Aracın En Üst Noktası Arasındaki Mesafe (Rd) = 1m 



Yuvarlanma Direnci (Fr) = m x g x C = 240 x 9.81 x 0.009 = 21.19Nm 

 

Rüzgar Sürtünmesi (Fd) = 0.5 x V2 x A x ρ  x Cd 

= 0.5 x 13.882 x 1.59 x 1,225 x 0.16 =  30.02Nm 

 

 Tekerlek göbeği etrafında oluşan tork değeri (Tmotor)= Fr x R  + Fd x Rd  

= 21.19 x 0.278 + 30.02 x 1 = 35.91 Nm 

 

Wrpm = (V x1000) / (V x 2 x π x R) = (50 x1000) / (60 x 2 x π x 0.28) = 473.675 rpm 

W = (Wrpm x 2 x π) / 60 = (473.675 x 2 x π) / 60 = 49.603 rad/sn 

P = W x Tmotor = 35.91 x 49.603 = 1781.243 Watt 

 

50000 metrede 1781.283 Watt enerji tüketimi söz konusudur.  

4000 metrede enerji tüketimimiz istenmektedir. 

= (1781.283 x 4000 ) / 50000 = 142.503 Watt  

 

Hesaplama2: %6’lık eğimde 50 km/h hıza ulaşabilmek için gerekli motor gücü hesabı. 

Araç Ağırlığı(Sürücü Dahil) = m = 240 kg 

Hız (V) = 50 Km/h = 13.88 (m/s)  

Aracın Ön Yüzey Alanı (A) = 1.59 m2 

Hava Direnci Katsayısı (Cw) = 0.16 

 

Yuvarlanma Direnci (Rro) = G x Fro = G x [0.01 x (1+ V/160)]  

= 240 x 9.81 x 0.013 = 30.607 Nm 

 

Hava Direnci (RL) = 0.0386 x Cw  x ρ x A x V2  

= 0.0386 x 0.16 x 1.225 x 1.59 x 502 = 30.073 Nm 



 

Yokuş Direnci (Re) = m x g x e = 240 x 9.81 x 0.06 = 141.264 Nm 

 

Toplam Tahrik Kuvveti (Ft)= Re + RL + Rro = 141.264+ 30.073+ 30.607= 201.944 Nm 

 

Tahrik Kuvveti (Pt) =   Ft x V = 201.944x 13.88 = 2802.982 Watt  

 

Hesaplama3: 1.5kW gücünde motor ile %6 eğimde en fazla kaç km/h hıza ulaştığının 

hesabı. 

Hesaplama 2’den elde edilen verilere göre %6 eğimde 201.944 Nm toplam tahrik 

kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tahrik Kuvveti (Pt) = 1500Watt 

Tahrik Kuvveti (Pt) =   Ft x V ➔ 1500 = 201.944 x V  

 V = 7.427 (m/sn) = (7.427 x 3600) / 1000 = 26.737 km/h  

 1.5kW motor gücünde  %6 eğimde en fazla 26.737 km/h hıza ulaşılacaktır. 

e) Maliyet Hesabı 

Maliyet hesabı Tablo15.1 ’de verilmiştir. 

 

Alınan 
Malzeme & 

Hizmet 

Adet Birim 
Fiyat 

Topla
m 

Tedarikçi firma 

MEKANİK  

T6062 
Alüminyum 

Profil 
(35x3mm) 

6 250₺ 1500₺ Burç Metal  

Kabuk Kalıbı 
İçin Blok 24 
Density m³ 

Strafor Köpük 

6 633,33₺ 3800₺  

Köpük 
Yapıştırıcı 

2 48₺ 96₺  

Tutkal 3 120₺ 120₺  

Alçı 2 19₺ 38₺ ÖNCÜL HIRDAVAT 



Çelik Profil 1 90₺ 90₺  

Çelik Profil 
İşleme 

1 500₺ 500₺  

Zımpara  15 5,33₺ 80₺  

Ön Far 2 250₺ 500₺  

Stop Lambası 2 200₺ 400₺  

Silecek 1 110₺ 110₺  

Ayna  2 135₺ 270₺  

Gaz Pedal 1 157,5₺ 157,5₺  

Fren Pedalı 1 120₺ 120₺  

Fren 
Mekanizması 1 

330₺ 
330₺ 

 

Kapı Kolu 2 40₺ 80₺  

Alüminyum 
Flanş Ve 

Kulak Kesimi 1 

300₺ 
300₺ 

 

Korna 1 50₺ 50₺  

Tam 
Bağımsız 

Süspansiyonl
u Ön Takım 

1 1900₺ 1900₺ BAŞKENT FREZE MAKİNE SAN. TİC. 
A.Ş 

Amortisör 4 125₺ 500₺ BAŞKENT FREZE MAKİNE SAN. TİC. 
A.Ş 

Ön Travers 1 450₺ 450₺ BAŞKENT FREZE MAKİNE SAN. TİC. 
A.Ş 

Kremayer 
Direksiyon 

Sistemi 

1 750₺ 750₺ BAŞKENT FREZE MAKİNE SAN. TİC. 
A.Ş 

Sparco New 
Sprint FIA 

Onaylı Yarış 
Koltuğu 

2 3.156,2
9₺ 

6312,5
8₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 

Sparco New 
Sprint FIA 

Onaylı Yarış 
Tulumu 

1 4.776,9
2₺ 

4.776,
92₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 

Kapalı Kask 
Sparco Ece-

05 Onaylı 
Club X1 

1 1.285,9
0 ₺ 

1.285,
90₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 

Sparco New 
Land 2020 
FIA Onaylı 

Yarış Eldiveni 

1 946,78₺ 946,78
₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 

New Slalom 
Rb-3.1 FIA 

1 1560,84
₺ 

1560,8
4₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 



Onaylı Yarış 
Ayakkabısı 

Sparco 6 
Nokta FIA 

Onaylı 
Emniyet 
Kemeri 

1 2773,5₺ 2773,5
₺ 

Limit Otomobil Motosiklet ve Petrol 
Ür.Tic.Ltd.Şti. 

Fren Servosu 1 250₺ 250₺ Çavuşoğlu Oto Yedek Parça 

Fren Hortumu 2 50₺ 100₺ Çavuşoğlu Oto Yedek Parça 

Kapı Kilit 
Menteşe 

2 300₺ 600₺ Çavuşoğlu Oto Yedek Parça 

Pleksi 3 600₺ 1200₺ Münir Reklam 

Kapı Fitili 2 150₺ 300₺ Çavuşoğlu Oto Yedek Parça 

0,5mm 
Alüminyum 

Panel 

4 230₺ 460₺ Metal Reyonu 

Kabuk Üretimi 1 15000₺ 15000
₺ 

 

ELEKTRİK 
ELEKTRONİ

K 

 

0,5mm M290 
Silisli Sac 
Kesilmiş 

255 
kg 

14,315₺ 3650₺ Esmetal Metal San.ve Tic. Ltd. Şti 

Stator Sac 
Paketleme 

1 2360₺ 2360₺ ZÜMER ARGE DANIŞMANLIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Mıknatıs 57 23,6₺ 1345,2
₺ 

 

Jant CNC 
İşleme 

  
400,00 

₺ 

 
400,00

₺ 

ZÜMER ARGE DANIŞMANLIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

 
Rotor ve 
Mıknatıs 
Montaj 

1  
 

1180₺ 

 
 

1180₺ 

ZÜMER ARGE DANIŞMANLIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

1045 Sıcak 
Haddelenmiş 

Çelik Blok 

1 3000₺ 3000₺ Demo Kalıp 

Rotor Cnc 
İşleme 

1 1650₺ 1650₺ Demo Kalıp 

Steel 4140 Mil 
Cnc İşleme 

1 1163,92
₺ 

1163,9
2₺ 

Demo Kalıp 



Motor 
Gövdesi Cnc 

İşleme 

1 700₺ 700₺ Demo Kalıp 

Motor Kapağı 
Cnc İşleme 

1 500₺ 500₺ Demo Kalıp 

Motor Stator 
Bobinaj İşlemi 

1 2360₺ 2360₺      ZÜMER ARGE DANIŞMANLIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED       
ŞİRKETİ 

5.0 dBi 433 
Mhz Sma 

Anten TX433-
TB-300 

1 125₺ 125₺ Alternatif Uluslararası Ticaret San Ltd 
Şti. 

4.0dBi SMA 
433 MHz 

Anten 
TX433-JKD-

20P 

1 85₺ 85₺ Alternatif Uluslararası Ticaret San Ltd 
Şti. 

Lora 
Parametre 

Ayarları İçin 
USB Stick 
USB UART 

CP2102 E15-
USB-T2 

1 119₺ 119₺ Alternatif Uluslararası Ticaret San Ltd 
Şti. 

10Km Menzilli 
433 MHz Lora 

Modülü SX 
1278 E32 

433T30D E32 
TTL 1w 

2 189₺ 378₺ Alternatif Uluslararası Ticaret San Ltd 
Şti. 

Jant Sipop 1 100₺ 100₺ Pamukoğlu motor 

LM35 Sıcaklık 
Entegre 

7 13.15₺ 92,05₺ https://www.robotistan.com/lm35 

66226-013LF 
(13 lü conn-

sil) 

4 27,5₺ 110₺ https://www.digikey.com/en/products/detail/
amphenol-icc-fci/66226-013LF/1002502 

25630301RP2 
(3 lü conn-sil) 

4 16₺ 64₺ https://www.digikey.com/en/products/detail/
norcomp-

inc/25630301RP2/1026564?s=N4IgTCBcDa4K
wDYDMAGVBGATgBwgXQF8g 

ATMEGA328
P-PU Arduino 

2 47,7₺ 95,40₺ https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-
8bit-20mhz-mikrodenetleyici-

tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QG
Ncf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-

52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-
XEALw_wcB 

Buz10 Mosfet 4 

4,52₺ 

18,08 
₺ 

https://www.direnc.net/std16nf06--n-
channel-60v-0060-16a-

dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNc
LgTjMc5U9xMcMj-

https://www.robotistan.com/lm35
https://www.digikey.com/en/products/detail/amphenol-icc-fci/66226-013LF/1002502
https://www.digikey.com/en/products/detail/amphenol-icc-fci/66226-013LF/1002502
https://www.digikey.com/en/products/detail/norcomp-inc/25630301RP2/1026564?s=N4IgTCBcDa4KwDYDMAGVBGATgBwgXQF8g
https://www.digikey.com/en/products/detail/norcomp-inc/25630301RP2/1026564?s=N4IgTCBcDa4KwDYDMAGVBGATgBwgXQF8g
https://www.digikey.com/en/products/detail/norcomp-inc/25630301RP2/1026564?s=N4IgTCBcDa4KwDYDMAGVBGATgBwgXQF8g
https://www.digikey.com/en/products/detail/norcomp-inc/25630301RP2/1026564?s=N4IgTCBcDa4KwDYDMAGVBGATgBwgXQF8g
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/atmega328p-au-smd-8bit-20mhz-mikrodenetleyici-tqfp32?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcf9xMXNPzPAA-HjT6Nq-52CrDrHj3CFK_cUroevocWurTXsXWcqjIaAs-XEALw_wcB
https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB
https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB
https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB
https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB


Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0m
UaAojHEALw_wcB 

20pF 100V 
Seramik 

Kondansatör 10 

2,515₺ 

25,15₺ 

https://tr.farnell.com/kemet/c1206c200j5gact
u/cap-20pf-50v-5-c0g-np0-1206/dp/1650896 

LTC6804HG-
2#PBF Çok 

Hücreli 
Batarya 
Monitörü 4 

247,57₺ 

990,28
₺ 

https://www.e-komponent.com/battery-
battery-monitor-ic-multi-chemistry-48-ssop-

10624 

120ohm 
Direnç 50 

0,0482₺ 
2,41 ₺ 

https://www.direnc.net/120r-1206-kilif-
direnc-100-adet 

5K Direnç 25 

0,5996₺ 
14,99 

₺ 

https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-
tablet/smd-1206-5-1k-direnc-25-

adet_pdp_675875149 

1.1K  Direnç 25 
0,0724₺ 

1,81 ₺ 
https://www.robotistan.com/smd-1206-1r2-

25-adet 

15.1K Direnç 
50 

0,0482₺ 
2,41 ₺ 

https://www.direnc.net/15k-1206-kilif-direnc-
100-adet 

12.87159 
Crystal 2 

0,6₺ 
1,2₺ 

https://www.verical.com/fr/pd/geyer-
electronic-e.k.-crystals-12.87159-4074175 

1uF Seramik 
Kondansatör 6 

0,3683₺ 
2,12 ₺ 

https://www.direnc.net/1uf-25v-10-x7r-1206-
smd-kondansator-12742 

M22-
7130342(3 lü 

conn-sil) 10 

9,18₺ 

91,8₺ 

https://www.digikey.com/en/products/detail/
harwin-inc/M22-

7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_
medium=ocs&utm_campaign=price-
comparison&utm_content=desktop 

PPTC021LFB
N-RC 

Konnektör 4 

2,72₺ 

10,88₺ 

 

10 Nf 2KV 
Kondansatör 26 

0,29₺ 
7,57₺ 

 

155301VS731
00(LED) 4 

2,81₺ 
11,24₺ 

 

ATMEGA256
0-16AU SMD 
8-Bit 16MHz 

Mikrodenetley
ici TQFP-100 1 

 
145,61₺ 

145,61
₺ 

 

3.5 Nextion 
Enhanced 

HMI TFT LCD 
NX4832K035 1 

456,07₺ 

456,07
₺ 

 

IR2104 
Sürücü 

Entegresi 4 19,89 ₺ 
79.56 

₺ 

 

ne555 
Zamanlayıcı 4 1,39 ₺ 5.56 ₺ 

 

https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB
https://www.direnc.net/std16nf06--n-channel-60v-0060-16a-dpak?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcLgTjMc5U9xMcMj-Mf5RU1VVDdtlQ2_gJMBNeIo775tgYee_hu0mUaAojHEALw_wcB
https://tr.farnell.com/kemet/c1206c200j5gactu/cap-20pf-50v-5-c0g-np0-1206/dp/1650896
https://tr.farnell.com/kemet/c1206c200j5gactu/cap-20pf-50v-5-c0g-np0-1206/dp/1650896
https://www.e-komponent.com/battery-battery-monitor-ic-multi-chemistry-48-ssop-10624
https://www.e-komponent.com/battery-battery-monitor-ic-multi-chemistry-48-ssop-10624
https://www.e-komponent.com/battery-battery-monitor-ic-multi-chemistry-48-ssop-10624
https://www.direnc.net/120r-1206-kilif-direnc-100-adet
https://www.direnc.net/120r-1206-kilif-direnc-100-adet
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/smd-1206-5-1k-direnc-25-adet_pdp_675875149
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/smd-1206-5-1k-direnc-25-adet_pdp_675875149
https://www.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/smd-1206-5-1k-direnc-25-adet_pdp_675875149
https://www.robotistan.com/smd-1206-1r2-25-adet
https://www.robotistan.com/smd-1206-1r2-25-adet
https://www.direnc.net/15k-1206-kilif-direnc-100-adet
https://www.direnc.net/15k-1206-kilif-direnc-100-adet
https://www.verical.com/fr/pd/geyer-electronic-e.k.-crystals-12.87159-4074175
https://www.verical.com/fr/pd/geyer-electronic-e.k.-crystals-12.87159-4074175
https://www.direnc.net/1uf-25v-10-x7r-1206-smd-kondansator-12742
https://www.direnc.net/1uf-25v-10-x7r-1206-smd-kondansator-12742
https://www.digikey.com/en/products/detail/harwin-inc/M22-7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_medium=ocs&utm_campaign=price-comparison&utm_content=desktop
https://www.digikey.com/en/products/detail/harwin-inc/M22-7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_medium=ocs&utm_campaign=price-comparison&utm_content=desktop
https://www.digikey.com/en/products/detail/harwin-inc/M22-7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_medium=ocs&utm_campaign=price-comparison&utm_content=desktop
https://www.digikey.com/en/products/detail/harwin-inc/M22-7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_medium=ocs&utm_campaign=price-comparison&utm_content=desktop
https://www.digikey.com/en/products/detail/harwin-inc/M22-7130342/22643310&utm_source=cimri&utm_medium=ocs&utm_campaign=price-comparison&utm_content=desktop


Entegre 
Devresi 

4.7uF 25V 
Kondansator 4 1,2 ₺ 4.8 ₺ 

 

22 uF 63 V 
Kondansatör 4 0,2₺ 0.8₺ 

 

100 nF 
Seramik 

Kondansatör 
Paketi  10 1,49₺ 14,9₺  

 

1uF 63V 
Polyester 

Kondansatör 1 1,89 ₺ 1.89₺ 

 

150 uF 450 V 
Elektrolit 

Kondansatör 20 11,44 ₺ 
228.8 

₺ 

 

4.7K 1/2W 
Direnç  10 0,42₺ 4,2₺ 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-
ve-setleri/47k-12w-direnc-10-adet-

P426746774 

2x35mH Filtre 
Bobini 4  9,46 ₺ 

37.84 
₺ 

https://www.elektroraf.com/elektronik-
endustriyel-

urunler/komponentler/2x35mh-filtre-
bobini 

100 NF 275V 
( 0.1 UF 275 
V ) Kutupsuz 
Kondansatör  10 36 ₺ 360₺ 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-
ve-setleri/100-nf-275v-01-uf-275-v-

kutupsuz-kondansator-10-adet-
P499924595 

MOSFET 
DIS.120A 

250V N-CH 
TO-3P 
ULTRA 

JUNCTION 8 104,65₺ 837,2₺ 

 

80x80x25 mm 
Fan - 12 V 

0.15 A 2 14,72 ₺ 29.56₺  

 

Toplam 
Maliyet 70572,32₺ 

 

Tablo 15.1 Maliyet Hesabı 

 

 

 

 



18)Elektrik Şeması

 

Şekil 18.1 Güç Dağıtım Şeması 

 

Şekil 18.2 Elektrik Dağıtım Şeması 

 

19)Orijinal Tasarım 

Araçta ekstra orijinal tasarım yoktur. 


