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1. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2893,41 

Genişlik mm 1477,71 

Yükseklik Mm 1020,15 

Şasi Malzeme Karbon Fiber 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

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

Motor Tip Fırçasız doğru akım 

motoru 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Kendi tasarımları 

Motor gücü kW 1,8 

Motor verimliliği % 87 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 12,7 

Batarya type Lityum demir fosfat 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 49,5 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 19,5 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 54 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 970 

Yakıt pili gücü kW 1 

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

# 2-3 

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar 15 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 
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2. DİNAMİK SÜRÜŞ TESTİ 

 https://youtu.be/6L-d66TXfRw  

 

Not: Videodaki ses kaydı araç içinden kaydedilmiştir. 

 

3. YERLİ PARÇALAR 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☐ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☒ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

  

https://youtu.be/6L-d66TXfRw
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4. MOTOR  

a) Tasarım Hesaplamaları 

 

Detay tasarım bilgileri: 

Önceki yarışlardan elde edinilen deneyimler ve veriler doğrultusunda yarış pistinin 

değişmesi, aracın ağırlığını ve aracın rüzgâra karşı göstermiş olduğu direnç göz önünde 

bulundurularak motor gereksinimleri belirlenmiştir. 

 

Hız olarak ortalama 38 km/s süratle gidilmesi 

planlandı. Bu sürate motorun hangi RPM’de karşılık 

geleceği yandaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 

 

Tork için ise geçmiş 

yarışlardan elde edilen akım ve hız verilerine göre 

gerekli olan minimum Tork miktarının yandaki 

eşitlik yardımıyla 40 N.m olması gerektiğine karar 

verildi. 

 

Tekerlek içi dış rotorlu bir motor tasarlamaya başlarken aracın üzerinde kullanılan jant 

ebatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğinden motor çapı 262 mm olarak 

sınırlandırılmıştır. Motor uzunluğunun, motor ağırlığını arttırması ve RPM’e olan etkisi 

düşünülerek, 42 mm olarak belirlenmiştir. 

 

Tasarım adımları ve denklemleri: 

 

Halihazırda kullanılmakta olan yakıt pili 48 Volta uyumlu olduğundan motorun nominal 

voltajının 48 Volt olmasına karar verilmiştir. 

Gereken güç, torka ve açısal hıza bağımlı olmasından dolayı 

yukarıda hesaplanan değerler üzerinden yandaki eşitlik 

yardımıyla hesaplanmıştır. Hesaplar sonucu gereken 

mekanik gücü 1.6kW olarak belirlendi çeşitli güç kayıpları 

olacağından tasarımda yaklaşık 2kW-2.5kW güç elde 

edilmesi hedeflenmiştir. 
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Motor tasarım sınırları: 

 

Motor Tipi 
SMFDA Dış Rotorlu Hub 

Motor (Yarı açık) 

Stator Dış Çapı (Do) 236.5 mm 

Stator İç Çapı (Di) 143 mm 

Stator Sacı M290-50A 

Rotor Dış Çapı 262 mm 

Rotor İç Çapı 246 mm 

Stator oluk sayısı 27 

Kutup sayısı 38 

Motor Uzunluğu (L) 42 mm 

Toplam Ağırlık 9.3 Kg 

Motor Toplam 

Hacmi 
2263.2 cm^3 

 

Stator Diş 

Kalınlığı 
10 mm (Paralel) 

Hs0 1 mm 

Hs1 1.5 mm 

Hs2 34 mm 

Bs0 5 mm 

Bs1 16.9842 mm 

Bs2 9.03615 mm 

Rs(yarıçap) 1 mm 

 

Mıknatıs tipi ve boyutları: 

 

Yapılan analizler sonucunda ısı, verimlilik ve ulaşılabilirlik anlamında ihtiyaçlara en uygun 

olan mıknatısı seçildi. Motor için tercih edilen mıknatıs özellikleri aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

 

Mıknatıs Uzunluğu 40 mm 

Mıknatıs Kalınlığı 3 mm 

Mıknatıs Eni 15 mm 

Mıknatıs Malzemesi NdFe35 

Maksimum Çalışma 

Sıcaklığı 
80°C 

Mıknatıs Şekli 
Dikdörtgen 

Prizma 
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Sarım şeması: 

 

Motor için incelenen tez ve araştırmalardan yola 

çıkarak 3 fazlı, 27 oluklu, 38 kutuplu ve yıldız şema 

sarımına sahip bir motor tasarımında karar kılınmıştır. 

Sarım şemasını belirlemek için internet üzerinde 

bulunan belli başlı sarım şeması hesaplayıcılar 

kullanmış ve yandaki şema elde edilmiştir. 

 

 

Tabloda verilen değerler 

verilen denklemler 

yardımı ile 

hesaplanmıştır. 

 

 

Oluk Başına İletken 

Sayısı 
14 

İletken Başına 

Kablo Sayısı 
18 

Kablo Kalınlığı 0.7 mm 

Oluk Doluluk Oranı 46.37% 

Sargı Düzenlemesi 
3 Faz, 27 oluk tam kalıp 

yıldız sarım 

 

 

Motor performansı: 

 

Motor performans analizleri verimlilik, güç ve RPM değerlerini baz alarak 

gerçekleştirilmiştir. Tasarım ve analizler ANSYS Electronics RMxprt programı üzerinden 

sabit 350 d/d için gerçekleştirilmiştir. 

 

Motor RPM 324-659 d/d (%80 Verimde) ----             

690 d/d (Maksimum) 

Çıkış Gücü 2210 Watt 

Maksimum Çıkış Gücü 2850 Watt 

Çıkış Gerilimi 48 Volt 

Maksimum Verim %94 (Sürtünme ve rüzgâr kayıpları 

hariç) 

Anma Momenti 60,14 N.m 
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Aracın sürüleceği hız aralıklarında verimin %80’in üzerinde tutulmasına karar verilmiş ve 

böylece karesel bir grafik elde edilmiştir. Yaklaşık 500 RPM hızında motoru maksimum 

verimde tutmak amaçlanmıştır.  

 

 

Grafikteki değerler nominal güç değerleridir, sabit 48 volta bağlı olarak bu sonuçlar elde 

edilmiştir.  

Hesaplanan verilere bağlı olarak aracın yaklaşık olarak 2 kW’da sürülmesi planlanmıştır. 

Bu sebepten ötürü 350 RPM’de alınabilecek nominal güç değeri üretimden 

kaynaklanabilecek hatalar da göz önünde bulundurularak 2,2 kW’ya çıkartılmıştır. 
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Yukarıda bahsedildiği gibi motor tasarımında öncelik RPM, güç ve verimlilik olmuştur. 

Tasarım sırasında Tork grafiği kontrol edilerek tasarıma devam edilmiştir. Öncelik verilen 

değerler elde edildikten sonra gereken 40 N.m Tork değerinden daha iyi bir sonuç olarak 

50 N.m Tork elde edilmiş ve akım değerlerinin hesaplananla uyuştuğu gözlemlenmiştir. 
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b) Manyetik Analiz Çalışmaları  

 

 Manyetik hesaplama adımları ve denklemleri: 

 

 

RMxprt ile analiz edilen motorun iki boyutlu modeli Maxwell 2D yardımıyla elde edilmiştir. 

Analiz sonucunda manyetik akı yoğunluğunda herhangi bir sorun olmadığı, tasarımın 

çalıştığı gözlemlenmiştir.  

 

 

 

İki boyutlu model, önceki sonuçları doğrulamak için sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla 

elektromanyetik analizlere tabi tutulmuştur. Yukarıdaki şekilde motor üzerindeki akım 

dağılımı görülmüştür. Dağılımın düzenli ve beklendiği gibi olduğu gözlemlenmiştir. 
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Maxwell 2D yardımıyla mıknatısların manyetik alan analizi yapılmıştır. Yukarıdaki şekilde 

görüldüğü gibi mıknatısların etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin düzenli ve yeterli 

güçte olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Sonlu elemanlar analiz (SEA) sonuçları: 

 

 

 

Motor Sonlu Elemanlar Analizi Maxwell 2D yardımıyla yapılmıştır. Bu yolla ilk 50ms'deki 

akı bağı grafiği ve indüklenen gerilimler grafiği çıkartılmıştır. 
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SEA performans analizi Maxwell 2D yardımıyla yapılmıştır. İlk 50ms için tork ve grafiği 

elde edilmiştir. 

 

 

c) Mekanik Tasarım ve Analiz Çalışmaları 

   

Motorun mil hariç tüm mekanik parçaları alüminyumdan üretilmiş olup toplamda 8 

parçadan oluşmaktadır. Kullanılmış olan mil çelikten üretilmiştir ve locknut-lockwasher 

sistemi ile rulmanların mil üzerinde sabitlenmesi sağlanmıştır. 

   

Mekanik Hesaplama Adımları Ve Denklemleri 

 

Doğrusal bir statik yapısal analiz için {x} yer değiştirmeleri aşağıdaki matris denklemi 

kullanılarak çözülmüştür. 

[K] {x} = {F} 
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Varsayımlar 

 

[K] sabiti  

• Doğrusal elastik malzeme davranışı varsayılmıştır. 

• Küçük sapma teorisi kullanılmıştır. 

{F} statik olarak uygulanmıştır. 

• Sönümleme etkisi yoktur. 

Yukarıdaki denklem göz önünde bulundurularak statik analiz için Ansys/Workbench 

ortamında hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Motor Mili Özellikleri 

 

Birimler 

 

Yapılan tüm analizlerde aşağıdaki tabloda belirtilen birim sistemi kullanılmıştır. 

 

Birim Sistemi SI (MMGS) 

Uzunluk/Yer Değiştirme mm 

Sıcaklık Celcius 

Açısal Hız Rad/s 

Basınç/Gerilim N/m2 

 

 
 

Motor Milinin Mekanik Özellikleri Ve Mesh (Ağ) Yapisi 

 

Hacim 31877 [mm3] 

Kütle 0,25024 [kg] 

Mesh Metrik Eleman Kalitesi 

Minimum 5,04375654998994E-02 

Maksimum 0,999897820180398 

Ortalama 0,733746875790151 
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Standart Sapma 0,191270111490939 

Mesh Kalitesi Yüksek (%73) 

Sertlik Davranışı Esnek 

Koordinat Sistemi Varsayılan Koordinat Sistemi 

Referans Sıcaklığı Çevre 

Toplam Düğüm 72574 

Toplam Eleman 38195 

Young's Modülü  2,e+005 [MPa] 

Poisson's Oranı 0,3 [-] 

Bulk Modülü  1,6667e+005 [MPa] 

Kesme Modülü  76923 [MPa] 

 

Rulman Bilgisi 

 

Rulman kodu: 61903-2RS1 Sabit bilyalı rulman 

   

Temel dinamik yük 

derecesi 

(C) 4,62 [kN] 

Temel statik yük 

derecesi 

(C0) 2,55 [kN] 

Yorulma yükü sınırı (Pu) 0,108 [kN] 

Sınırlama hızı  14000 [r/min] 

Hesaplama Faktörü (kr) 0,02 

Hesaplama Faktörü (f0) 14,7 

 

Motor Mili Analizi 

 

Yapmış olduğumuz statik analizde motor milinde bulunan iki adet rulmandan her birine 

375 N olmak üzere toplam 750 N taşıma kuvveti tanımlanmıştır. Gerekli sınır koşullarını 

ve tanımlamalarını girdikten sonra analiz gerçekleştirilmiştir.  

Toplam deformasyon, güvenlik faktörü ve eş değer (von-Mises) gerilimi değerleri için 

yapılan analizler aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 
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Yapılan analiz sonucunda yukarıdaki görsellerde belirtildiği üzere yer değiştirme değerinin 

maksimum 0,0096 mm büyüklüğünde olduğu görülmüştür. Güvenlik faktörü 7,55 olarak 

hesaplanmıştır ve herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

Motor Frame Analizi 

 

Yeni motor tasarımımızda en kritik bölgelerin tork ileten yerler olması nedeniyle, tork 

transferini sağlayan cıvatalar analiz edilmiştir. 6 adet M6 cıvata kullanılmıştır ve cıvata 

kalitesi 8,8’dir. Analizde görüldüğü gibi motorun miline 40000 N/mm tork uygulanmıştır. 

Ardından, gerekli işlemler ve sınır şartları girildikten sonra analiz gerçekleştirilmiştir. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Analiz sonucunda aşağıdaki görsellerde belirtildiği üzere, tork aktaran cıvatalarının 

güvenlik faktörü 5,3 olarak elde edilmiştir ve mekanik anlamda herhangi bir probleme 

rastlanmamıştır. 
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d) Termal Tasarim ve Analiz Çalışmaları 

   

Ansys/Workbench ortamına modelin CAD çizim aktarımı yapılarak termal analiz 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen motor termal analizi sonuçlarına göre, motor üzerinde 

ulaşılan maksimum sıcaklık 74,7°C, minimum sıcaklık 36,9°C olarak elde edilmiştir. Stator 

kısmının sıcaklığı maksimum 71,5°C olarak elde edilmiştir.  

Ulaştığımız bu değer motorun performansını olumsuz yönde etkilemeyecek olup, kabul 

edilebilir bir seviyede olduğu incelenmiştir. Rotor kısmının ise maksimum 42,8°C’ye 

yükseldiği tespit edilmiştir.  

 

Ulaşılan bu değerlere bağlı olarak kullanılacak mıknatıs türü 80°C sıcaklıkta çalışabilen 

NdFe35 olarak belirlenmiştir.  

 

 
 

 

Ansys/Workbench ortamında yapılan termal analizde yukarıdaki görselde yer alan sıcaklık 

verilerinin istenilen sıcaklık değerlerine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Termal Hesaplama Adımları ve Denklemleri 

  

Mekanikte kararlı durum (statik) termal analiz için, {T} sıcaklıkları aşağıdaki matris ile 

çözülmüştür. 

[K(T)] {T} = {Q(T)} 

Varsayımlar: 

• Kararlı durum analizinde geçici etkiler dikkate alınmaz. 

• [K] sabit veya sıcaklık fonksiyonu  

• {Q} sabit veya sıcaklık fonksiyonu  

• Sabit sıcaklıklar, sistemdeki kısıtlamaları {T} temsil eder  

Bir temas ara yüzü boyunca ısı akışı miktarı, burada gösterilen temas ısı akısı ifadesi "q" 

ile tanımlanır:  

• Tcontact temas yüzeyinin sıcaklığıdır ve Thedef, hedef yüzeyin sıcaklığıdır. 

q = TCC . (Ttarget – Tcontact) 
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• Varsayılan olarak, TCC (Termal temas iletkenliği), modeldeki boyut ve malzeme 

iletkenliğine bağlı olarak yüksek bir değere ayarlanır. Bu durum parçalar arasında 

'mükemmel' iletkenlik sağlar. 

• Termal direnç sağlamak için temas detaylarında daha düşük bir TCC değeri 

ayarlanabilir. 

Konveksiyon: Ortam sıcaklığıdır. Konveksiyon q, bir film katsayısı h, yüzey alanı A ve 

yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığındaki fark ile tanımlanır. 

qc = hA (Tsurface – Tambient) 

Isı akışı, q, aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır. 

q = -KXX . ∇T 

 

Özellikler 

 

Hacim 1,7262e+006 [mm3] 

Kütle 10,179 [kg] 

Toplam Düğüm 2859 

Toplam Eleman 400 

Mesh Kalitesi Yüksek (%76) 

Başlangıç Sıcaklığı Standart Sıcaklık 

Başlangıç Sıcaklık Değeri 22 [°C] 

Ortam Sıcaklığı 40 [°C] 

Termal Genleşmenin İzotropik Sekant 

Katsayısı 

1,2e-005 [C-1] 

Özgül Isı 4,34e+005 [mJkg-1C-1] 

İzotropik Direnç 1,7e-004 [ohm.mm] 

Young Modülü 2,e+005 [GPa] 

Poisson’s Oranı 0,3 [-] 

Bulk Modülü  3 1,6667e+005 [MPa] 

Kesme Modülü  76923 [MPa] 
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Termal Analiz Sonuçları 

 

Termal hesaplama adımları ve denklemleri:  

 

ANSYS üzerinden elektriksel analizlerin ardından motor modeli MotorCad üzerine 

aktarılarak termal analiz 

gerçekleştirilmiştir. 

Motorun termal analiz 

sonuçlarına göre stator 

kısmının maksimum 

98°C’ye çıkmaktadır. 

Bu değerler motorun 

performansını olumsuz 

yönde etkilemeyecek 

olup kabul edilebilir bir 

seviyededir. Rotor 

kısmının ise maksimum 

48°C’ye yükseldiği 

görünmektedir. Buna 

bağlı olarak kullanılacak 

mıknatıs türünü 

80°C’de çalışabilen NdFe35 olarak belirlenmiştir. Görselde yer 

alan sıcaklık verilerinin elde edilmesi sonucunda sıcaklık 

verilerinin istenilen sıcaklık değerlerine yakın olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

MotorCad programı yardımıyla motor sonlu elemanlar analizine 

tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar ayrı ayrı motor kısımları 

üzerine yansıtılmıştır. Ayrıca yapılan analizde motorun çalışma 

süresinin de açıkça gözüktüğü bir grafik çıkartılmıştır. Elde 

edilen sonuçların motorun çalışmasında herhangi bir engel 

oluşturmadığı, motorun uygun koşullarda çalıştığı tespit 

edilmiştir.   
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Soğutma metodolojisi: 

 

Motor soğutması için kendinden soğutmalı motor tasarımının kullanılmasına karar 

verilmiştir. Hareket halindeki aracın yarattığı hava akışı, bobinleri soğutmak için tek başına 

etkili olacaktır. Ayrıca motorda ek ağırlık ve hareketli parçalar bulunmadığından bu 

yöntem daha güvenilir bir yöntemdir. 
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e) Üretim Aşamaları 

 

İlk olarak stator üretiminde kullanılacak olan 

sacların tipi ve derecesi belirlenmiştir. Ardından 

siparişleri verilerek istenen saclar temin 

edilmiştir.  

 

 

Yandaki fotoğrafta göründüğü üzere stator 

üretiminde kullanılan bu saclar M290 kalite 0.5 

mm kalınlığında silisli saclardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardından saclar lazer kesim yöntemi ile 

tek tek 0.5 mm levhalar halinde stator 

şekline kesilmiştir.  

 

Belirlenen stator kalınlığını sağlayacak 

şekilde, 80 adet levha lazer kesimden 

çıkartılmıştır. 

 

Yandaki fotoğrafta lazer kesimden çıkmış 

parçalar gösterilmiştir. 
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Kesilen stator parçaları Devcon 2 Ton 

epoksi yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Bahsi 

geçen yapıştırıcı 2 komponentli, yüksek 

mukavemetli ve genel kullanım amaçlı 

renksiz bir epoksi yapıştırıcıdır. 

 

 

Buradaki yapıştırma ile stator sargıları 

yapılırken bütünlük gösterebilecek bütün, 

tek bir parça oluşturmak ve motor haline 

geldiğinde statorun dış uçlarında açılma 

yapmayacak bir mukavemete ulaşmak 

amaçlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stator parçalarına epoksi yapıştırıcı 

uygulandıktan sonra kürlenme aşaması 15 

ton pres altında tamamlanmıştır.  

 

Burada lazer kesim esnasında oluşan 

çapaklardan dolayı temas edemeyen 

yüzeyleri temas ettirmek ve yüzeyler 

arasında kalacak boşluğu en aza indirmek 

amaçlanmıştır. 

 

İşlem sonucunda 1 – 2 mm’lik bir hata 

payıyla stator birleştirmesi tamamlanmıştır. 
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Çizimleri yapılan 

rotor ve diğer 

montaj parçaları da 

cnc kesim 

yönetimiyle 

ürettirilmiştir.  

Hafiflik ön planda 

tutulmak istendiği 

için montaj parçaları 

6063 kalite 

alüminyum 

malzemeden 

ürettirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Rotor parçasının manyetik 

geçirgenliğinin yüksek olması 

istendiğinden, rotor parçası 

1045 imalat çeliğinden 

ürettirimiştir. Bu malzeme 

yoğun demir alaşım 

içerdiğinden ve ucuzluğundan 

dolayı tercih edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

Bu sırada üretimi tamamlanmış 

stator üzerinde de 

çalışmalarımız başlatılmıştır.  

 

Stator sargıları 0.7 mm bakır tel 

ile tasarım hesaplamalarında 

belirtidiği şekilde yapılmıştır. 

 

Yine stator sargılarının 

yapılmasında tasarım 

hesaplamalarında paylaşılan 

sarım şeması kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanda stator sargılarının 

tamamlanmış halinin bir 

fotoğrafı eklenmiştir.  

 

Sargıların üzerine koruma 

amaçlı polyester reçine 

sürülmüştür. 
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Cncde işlenen rotor 

parçasının iç yüzeyine 

NdFeB tipi mıktanıslar 

Loctite 326 

yapıştırıcısıyla 

yapıştırılarak 

sabitlenmiştir.  

Mıknatısların arasına 

eşit miktarda boşluk 

olacak şekilde 

alüminyum kılavuz 

parçalar 

yerleştirilmiştir.  
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Yapılan üretim çalışmaları sonucunda montajı gerçekleştirilen motor yukarı fotoğraftaki 

gibidir. Motor çalıştırılmış ve sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. 
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Teknik Çizimler 
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  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : FDAM FDAM 

Motor Faz Gerilimi : 48 48 

Motor Gücü : 2 kW 1.8 kW 

Motor Devri : 800 d/d 690 d/d 

Motor Boyutları : 218 mm * 124 mm 262 mm * 42 mm 

Motor Ağırlığı : 7.6 Kg 12.7 Kg 

Motor Verimi : 
% 89 – (Sürtünme ve 

rüzgâr kayıpları hariç) 

% 87 – (Sürtünme ve 

rüzgâr kayıpları hariç) 

Motor Ana Boyutları : - - 

Stator Boyutu : 

218 mm dış çap 

199 mm iç çap 

87 mm kalınlık 

236.5 mm dış çap 

143 mm iç çap 

42 mm kalınlık 

Rotor Boyutu : 

218 mm dış çap 

199 mm iç çap 

87 mm kalınlık 

262 mm dış çap 

246 mm iç çap 

42 mm kalınlık 
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Sargı Şeması : 
3 Faz, 51 oluk tam kalıp 

sarım 

3 Faz, 27 oluk tam 

sarım 

Motor Optimizasyonu : Kapalı motor Açık motor 

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  

https://we.tl/t-

QaIPZkOy7s  

 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :  

https://we.tl/t-

QaIPZkOy7s  

 

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  

https://we.tl/t-

QaIPZkOy7s  

 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
:  

https://we.tl/t-

QaIPZkOy7s  

 

                                    

 

İstenilen tüm veriler ve belgeler tablodaki gerekli yerlerde link olarak verilmiştir. Deneysel 

çalışmalar ve üretim çalışmaları da aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

 

https://we.tl/t-QaIPZkOy7s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
https://we.tl/t-QaIPZkOy7s
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5. MOTOR SÜRÜCÜ  

a) Devre Tasarımı 

 

• Motor sürücü devresinin tasarım adımları 

 

1) Topoloji seçimi 

Topoloji seçiminden daha garanti bir yöntem olan ASIC bir devre kullanılmasına karar 

verildi. ASIC (Application Specific Integrated Circuit; Uygulamaya Özel Tümleşik Devre), 

genel amaçlı mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin aksine, belirli özel bir işlemi, görevi 

yerine getirmek üzere tasarlanmış tümleşik devrelerdir. ASIC devre araştırmalarımızda 

Fırçasız Doğru Akım motorlarının kontrol devrelerinde sıkça kullanılan MC33035 

(NCV33035) Uygulamaya Özel Tümleşik Devresinin kullanılmasına karar verildi. Bunun 

yanında NCV33035 entegresi hem kolay bulunabilir hem de maliyeti az bir motor kontrolcü 

entegresidir.  

 

2) Voltaj ve Akım değerlerinin belirlenmesi 

Motor hesaplamalarının 1500Watt nominal olarak yapılmasından dolayı tasarlanan Motor 

Sürücü nominal 48 V çalışma gerilimine ve nominal 50 A çalışma akımda çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. Bu değer motorun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir değerdir. Aynı 

zamanda motor sürücünün uğrayacağı anlık gerilim ve akım değerleri de dikkate 

alınmıştır. Anlık 100A değerlerine dayanabilecek güçte bir kart tasarlanmıştır. Kart 

üzerinde kullanılan Mosfetlerin değiştirilmesi halinde kartın dayanabileceği güç değerleri 

de değişiklik gösterecektir.  

 

• Tasarlanan devrenin analitik ifadesi (invertör, kontrol kartı, vb.)  

Tasarlanan motor sürücü 3 fazlı fırçasız bir doğru akım motorunu sürmek için 6 – 

adımlı değiştirme mantığına dayalı, farklı motor tiplerine göre değişebilen 60/120 

derecelik aralıklarda değişim gösteren bir sürücü olarak tasarlanmıştır. Motoru ileri/ 

geri sürebilen bir sürücüdür.  

 

• Malzeme seçimi (Entegre, transistör, direnç, bobin, kapasitör, vb.)  

Malzeme seçiminde motor sürücüde kullanılan entegrelerin datasheetlerine bağlı, 

kullanılan komponentin uğrayacağı maksimum ve minimum yükleri dikkate alarak, aynı 

zamanda referans gerilim ve akım bölücü gibi yerlerde kullanılan komponentlerin 

toleranslarının en düşük olarak seçilmiştir.  

Üretimi kolaylaştırma ve yerden tasarruf anlamında Mosfet blokları hariç tüm devre 

elemanları yüzeye monte edilen (SMD) devre elemanları olarak kullanılmıştır. 
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Kapasitör seçimlerinde kullanılacak bölgedeki maksimum gerilim değerleri, kullanılacak 

bölgedeki minimum kapasite ihtiyacı, çalışma sıcaklıklığı ve anlık yüksek akımlarına 

dikkat edilerek seçilmiştir. Kapasitörlerin bozulması durumunda herhangi bir sıkıntı ile 

karşılaşmamak için daha küçük değerli birden fazla kapasitörün birbirine paralel olarak 

bağlanmasında karar kılınmıştır. 

Dirençler üzerinden geçen akıma göre Watt değerleri, datasheet verilerine göre direnç 

değeri seçimi, referans olarak kullanılan dirençlerde düşük toleranslı olarak seçilmiştir. 

Bobin seçimlerinde kullanılan DC/DC çeviricilerin datasheet verilene bağlı, kullanılan 

bobinin üzerinden geçecek maksimum akıma göre seçim yapılmıştır. Motor sürücü 

üzerinde minimum elektriksel gürültü oluşturması için kullanılan bobinlerde SMT 

teknolojisine sahip bobin seçimine gidilmiştir. 

Mosfet seçimlerinde motor sürücünün uğrayacağı maksimum gerilim ve akım değerleri 

dikkate alınmıştır. Ani akım artışlarına karşı mosfet seçiminde emniyet katsayısı 2 olarak 

alınmıştır. Aynı zamanda motor sürücünün verimini ve termal açıdan korumak amacıyla 

mosfet iç direnci fiyat performans kıstasları dâhilinde olabildiğince düşük seçilmiştir. 

 

1) Entegre seçimi ve parametre hesabı 

 

Motor sürücü entegresi olarak NCV33035 kullanılmıştır. 

NCV33035, tam özellikli bir açık döngü, üç veya dört fazlı motor kontrol sistemi uygulamak 

için gereken tüm aktif işlevleri içeren yüksek performanslı ikinci nesil monolitik fırçasız DC 

motor kontrolcüsüdür. 

Özellikleri; 

- 10 ile 30 V arası besleme gerilimi 

- Düşük Voltaj Koruma 

- Dahili Yüksek sıcaklık koruması 

- Akım sınırlama 

- 6,25 V referans sensör gücü 

sağlayabilir 

- Dahili termal kapatma 

- Seçilebilir 60°/300° veya 120°/240° 

sensör aşamaları 

- Harici MOSFET ile fırçalı DC motorları 

verimli bir şekilde kontrol edebilir. (H- 

Köprü) 

 

 

NCV33035 entegresinin kapalı döngü olarak çalışabilmesi için motor hız verisine ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle NCV33035 kontrol entegresine ek olarak konum sensörlerinden 
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aldığı verileri işleyerek hız verisine dönüştüren ve kontrol entegresine geri besleme 

sağlayan MC33039DR2G entegresi kullanılmıştır. 

 

MC33039, fırçasız DC motor kontrol sistemlerinde kullanım için özel olarak tasarlanmış 

yüksek performanslı bir kapalı döngü hız kontrol adaptörüdür. Uygulama, manyetik veya 

optik takometreye ihtiyaç duymadan hassas hız düzenlemesine izin verecektir. Bu cihaz, 

her biri gürültü bağışıklığı için histerezisli üç giriş tamponu, üç dijital kenar detektörü, 

programlanabilir bir monostable ve bir dahili şönt regülatörü içerir. Ayrıca sensör fazının 

dönüştürülmesini gerektiren sistemlerde kullanım için bir dönüştürücü çıkışı da dâhildir. 

Bu cihaz öncelikle MC33035 fırçasız motor kontrolörü ile kullanılmak üzere tasarlanmış 

olsa da diğer birçok kapalı çevrim hız kontrol uygulamasında maliyet etkin bir şekilde 

kullanılabilir. 

Özellikler; 

- İyileştirilmiş Düşük Hızlı Motor Çalışması için Her Giriş Geçişinin Dijital 

Algılama 

- Histerezisli TTL Uyumlu Girişler 

- MC33035 Referansından Doğrudan Güç Verme için 5,5 Volta Kadar 

Çalışma 

- Dâhili Şönt Regülatörü Düzenlenmemiş Gerilim Kaynağından Çalıştırmaya 

İzin Verir 

 

 

• Güç modülü ve kontrol ünitesi hakkında bilgiler  

Tasarlanan Güç modülü 48 V gerilimi önce 15 V’a sonra 5 V’a düşürecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

LT8631 entegresi yüksek gerilim dönüştürücüsü 48 V’luk gerilimi 15 V’a düşürmektedir. 

RT8284 entegresi ise 15 V’luk gerilimi 5 V’a düşürmektedir. 

 

Tabloda NCV33035 entegresinin çalışabildiği maksimum limit değerlerini görebilirsiniz. 

 

Değerlendirme  Sembol Değer Birim 

Besleme Voltajı  VCC 40 V 

Dijital Girişler (Pin 3, 4, 5, 6, 22, 23)  − Vref V 

Osilatör Giriş Akımı  IOSC 30 mA 
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Hata Yükseltici Giriş Voltaj Aralığı 

(Pin 11, 12) 

 VIR −0.3 to Vref V 

Hata Yükseltici Çıkış Akımı  IOut 10 mA 

Şönt Voltajı Giriş Aralığı (Pin 9,15)  VSense −0.3 to 5.0 V 

 

Hata Çıkış Voltajı 

  

VCE(Fau

lt) 

20 V 

 

Hata Çıkış Akımı 

  

ISink(Fa

ult) 

20 mA 

Artı Mosfet Sürücü (Pin 1, 2, 24)  VCE(top) 40 V 

Artı Mosfet Sürücü Akımı (Pin 1, 2, 

24) 

 ISink(top

) 

50 mA 

Eksi Mosfet Sürücü (Pin 18)  VC 30 V 

Eksi Mosfet Sürücü Akımı (Pin 19, 

20, 21) 

 IDRV 100 mA 

Transistör Çalışma Sıcaklığı  TJ 150 °C 

Çalışma Ortam Sıcaklığı MC33035 

NCV33035 

TA −40 to +85 

−40 to +125 

°C 

Depolama Sıcaklığı  Tstg −65 to +150 °C 

 

Kontrol Algoritması 

Motor sürücü ASIC bir tasarıma dayalıdır. 
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Kontrol şeması 

• Güç tüketimi hesabı 

Yapılan testler sonucunda üretilen motorun eğimsiz yollarda sabit hızda 10 Amper akım 

çektiği gözlemlenmiştir. Bundan dolayı 48V*10A güç hesabından normal koşullar altında 

500 Watt gibi bir güç tüketimi yapması planlanmıştır. Sürücü nominal çalışma aralığında 

48V 50A gibi değerlerde çalışmaktadır. Bu da yaklaşık 2500 Watt yapmaktadır. 

 

b) Kontrol Algoritması 

• Sürücü kontrolünün konsepti ve türü 

Fırçasız Motor Kontrolünde kapalı döngü türü bir kontrol uygulanmaktadır. Üç Fazlı Kapalı 

Çevrim Denetleyici NCV33035 kendi başına yalnızca açık çevrim motor hız kontrolü 

yapabilir. Harici bir takometre kullanılarak kapalı döngü kontrol yöntemi ile kontrol 

edilebilir. Bunun için NCV33035 ile birlikte NC33039 entegres kullanılmıştır. Bu entegre 

oldukça yüksek fiyatlı bir optik takometreye ihtiyaç duymadan konum bilgilerinden hız 

verisini elde edebilir. Böylece NCV33035 entegresi ile kapalı döngü motor kontrolcü 

yapılabilir.  
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• Kontrol blok şeması 

 

Blok şemasındaki 2,1 ve 24 pinleri motor kontrolcü kartının köprü diyotlarının artı 

mosfetlerine giden kare dalga üreten pinlerdir. Buradaki çıkış değerleri diğer pinlerdeki 

ayarlamalara göre değişiklik göstermektedir. 

Blok şemasındaki 21,20 ve 19 pinleri motor kontrolcü kartının köprü diyotlarının eksi 

mosfetlerine giden kare dalga üreten pinlerdir. Buradaki çıkış değerleri diğer pinlerdeki 

ayarlamalara göre değişiklik göstermektedir. 

Herhangi bir olumsuz veya hatalı bir durumda ise 14. pin hata çıkışı olarak yüksek gerilim 

verecektir. Hatanın görülmesi için genelde bu pine bir LED bağlanır.    

9. ve 15. pinler kontrolcüden geçen akıma göre motoru kontrol etmeye yarayan 

karşılaştırıcı Op-Amp çevirici ve çevirici-olmayan girişlerdir.  

15.pine belirli bir referans voltaj verilip, 9.pinden okunan şönt direnç gerilim değeri bu 

değere ulaştığında motor kontrolcü gücünü azaltır. 
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11.pin motor hızının arttırıp azaltılmasına yarayan potansiyometrenin bağlı olduğu pindir. 

10.pine RT ve CT elemanlarının bağlanarak sürücünün çalışma frekansı ayarlanır. 

17. ve 18.pinlerinde entegre beslemesi yapılır. 

4. 5. ve 6.pinlere MC33039’dan genel konum sensörlerinin verileri girer. Motor kontrolcü 

bundaki verilere göre çalışmasına ayarlar. 

3. ileri/geri, 22.pin 60/120 derece ve 7 pin de açma/kapama ayarlamarını yapar. 

 

 

• Geri besleme sensörleri hakkında bilgiler 

Motor sürücü geri besleme olarak fırçasız motorda bulunan geri besleme sensörleri, motor 

sürücüde bulunan referans komponentlerden gelen akım ve gerilim değerleri 

kullanmaktadır. Motor üzerinde US1881 model geri besleme sensörleri kullanılmıştır. 

3.5V ile 24V arasında beslemeye uygun olduğundan MC33035’ten 6.5V referans gerilim 

verilecektir. 

MC33039 entegresi kullanılarak konum sensörlerinden gelen 3 fazlı veri herhangi bir hız 

ölçer bir mekanizmaya gerek duymadan bunu hız verisine çevirmeye yarar.  Uygulama, 

manyetik veya optik takometreye ihtiyaç duymadan hassas hız düzenlemesine izin 

verecektir. Bu cihaz öncelikle MC33035 fırçasız motor kontrolörü ile kullanılmak üzere 

tasarlanmış olsa da diğer birçok kapalı çevrim hız kontrol uygulamasında maliyet etkin bir 

şekilde kullanılabilir. 

 

c) Simülasyon Çalışmaları 

• Şematik çizim 
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Foperating = (1.1)/(RT.CT) formülünden dolayı, R =10k ohm, C = 10nF iken motor sürücü 

çalışma frekansı 11kHz olarak belirlenmiştir. 

 
 

Simülasyon çalışmalarında Proteus yazılımı kullanılmış olup. Motora giden faz 

beslemelerinin simüle edilmiş hali aşağıdaki görselde mosfet sürücü devre olarak 

yapılmıştır. 
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• Simülasyon adımları 

 
 

48 V / 15 V Buck Converter 

 

 
 

 
 

15 V / 5V DA-DA Voltaj Düşürücü 
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d) Baskı Devre Çalışmaları 

PCB tasarımda Proteus yazılımı kullanılmıştır. 

LT8631 yüksek voltajla çalışan devrelerde entegreleri beslemek için düşük volt ihtiyacını 

karşılayan bir voltaj düşürmeye yarayan entegredir. 

 

 
 

48 V / 15 V Buck Converter 

 

 

 
 

15 V / 5V DA-DA Voltaj Düşürücü 

 

 
 

Güç Ledleri 

 



 

40 
 

 
 

İzole 15 V 

 

 
 

Ana Güç Kapasitörleri 
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Motor sürücü katmanı 

 

 
 

Hall Sensör Bağlantıları 
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Motor Sürücü Bilgi Bağlantıları 

 

 
 

Hall Bridge Mosfet katmanı 

 

Yukarıdaki görselde görünen mosfet blokları motor sürücü güç çıkışı yani motorun üç faz 

besleme çıkışlarıdır. AH BH CH ve AL BL CL olmak üzere altı farklı çıkış vardır. Motor 

konumuna göre NCV33035 kontrolcüsünden dolaylı olarak mosfet sürücülerden veri 

alarak mosfetler iletime geçer veya iletimi keser.  
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Mosfet sürücü olarak IRS21867 kullanılmıştır. Yüksek ve düşük katmanlı mosfetleri 

sürebilme kabiliyetine ve 4A gibi görece yüksek bir akımda çalışabilme özelliğine sahip 

olduğundan tercih edilmiştir.  

 

 
 

Mosfet sürücü katmanı 

 

e) Üretim Aşamaları 

Sürücü halihazırda üretimde olduğu için sadece çizim hali elimizde bulunmaktadır.  

2019 yılında yarışa katıldığımızdaki sürücü yerli olarak sayıldı. Bu sene pist 

değişikliğinden dolayı daha yüksek güçlere ihtiyaç duymaktayız. Bundan dolayı yeni bir 

motor sürücü kartı üretmeye karar verdik. Aşağıda görünen devre de bu kartın çizili hali. 

Motor kontrol devresinde bazı değişikliklere gidilse de devre genel olarak aynıdır. 
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PCB Düzeni 
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f) Motor Sürücü Verimliliği 

• Güç kaybı hesabı 

Devre üzerindeki mosfet bloklarından ve sürücü entegresinden kaynaklı %3’lük bir verim 

kaybı oluşmaktadır. Bu verim kaybının nedeni mosfetin yüksek akımlardaki iç direncinin 

gösterdiği direnç değeridir. Bundan dolayı mosfette 40watt bir kayıp oluşması tahmin 

edilmektedir. Bu kayıp ısı olarak entegrelerden çıkar. Bunun dışında mosfet kapalı iken 

de ihmal edilecek kadar olsa da bir miktar iletim yapabilir. 

• Yüzdesel verim değeri 

Motor nominal olarak 48V ve 50A olarak tasarlandığından P=V.I eşitliğinden güç 

2400Watt olarak kabul edilir. Bu akım değerinde mosfetlerden kaynaklı 40watt bir kayıp 

olacaktır. Bu da yüzdesel olarak (40/2400) *100 yaklaşık %2’lik bir kayıp sadece 

mosfetlerden olmaktadır. 
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g) Motor Sürücü Koruması 

• Kısa devre korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

Kısa devre koruması için motor kontrolcü besleme portlarına bağlı halde bulunan 80 

Amperlik bir DC sigorta bulunmaktadır. 

• Aşırı akım korumasına ilişkin bilgi verilmesi 

NCV33035 entegresi aşırı akıma karşı şönt direnciyle birlikte çalışarak koruma 

sağlamaktadır. Şönt direncinin üstündeki akım arttıkça üstündeki voltaj değeri de 

artacaktır. Bu değer de NCV33035 entegresinin 9. Pinine girerek oradaki karşılaştırıcı Op-

Amp ile motordan çekilen akım sürücü için ayarlanan akım değerinin üstüne çıktığında 

gücü azaltarak aktif olarak koruma sağlar. 

 

h) Malzemelerin Faturalandırılması 

• Bileşenlere ait faturaların eklenmesi  

 
 

Ürünlerin bazıları hariç geri kalanı tamamen sponsorlar tarafından (örn: Megasan, Würth) 

karşılandığından ürünlere ait fatura ekleyemedik.  
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Yukarıdaki görselde görünen entegrelerden ikisi NCV33035, MC33039 entegreleridir. 

Motor sürücü kartının ana kontrol işlemlerini yapan çiplerdir. 

 

 

i) Karşılaştırma Tablosu 

  Eski Tasarım (2019) Yeni Tasarım 

Anahtar : IRFP4310 IXTH200N10T 

Sürücü Entegresi : NCV33035 NCV33035 

Kontrolcü Entegresi : NCV33035 NCV33035 

Kontrol Algoritması : Kapalı Döngü Kapalı Döngü 

Koruma Devresi : 50A sigorta 80A sigorta 

Elektrik Devre Tasarımı : Altium Üzerinden 
https://we.tl/t-

gqK3peJZyh  

Baskı Devre Kartı Tasarımı : Altium Üzerinden 
https://we.tl/t-

gqK3peJZyh  

Baskı Devre Kartı Üretimi : Altium Üzerinden 

Kart halihazırda 

üretim 

aşamasındadır. 

Simülasyon Çalışmaları : - 
https://we.tl/t-

gqK3peJZyh  

Deneysel Çalışmalar : - 
https://we.tl/t-

gqK3peJZyh  

Boyut (PCB / Donanım 

Kutusu)  
: 261x178mm 200x150mm 

Güç / Akım / Gerilim  : 2kW/ 48V / 40A 2.5kW/ 48V / 50A 

Verim : %91 %90 

 

 

İstenilen tüm veriler ve belgeler tablodaki gerekli yerlerde ve aşağıda link olarak verilmiştir.   

 

https://we.tl/t-gqK3peJZyh  

 

6. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

Elektrikli araçlarda istenen önemli özelliklerden birisi bataryanın uzun ömürlü olmasıdır. 

Bataryanın ömrünü uzatmak için genellikle her hücrenin gerilimini eşitlemeye çalışılır. En 

düşük gerilime sahip hücre bataryanın boşalma noktasını belirlerken en yüksek voltaja 

sahip hücre de şarj sırasında bataryanın tam dolmasına engel olur.  

https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
https://we.tl/t-gqK3peJZyh
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Bu sebeple, her hücrenin gerilimi birbirine en yakın şekilde tutularak batarya ömrünün 

optimum olması sağlanır. 

Tasarlanan sistemde, batarya 15 adet seri bağlı demir lityum fosfat hücrelerden 

oluşmaktadır. Her biri ortalama 3.3 Volt olup toplam olarak 49.5 Volttur.  

Yazılım ve donanım karmaşıklığının azaltılması için sistemde 2 adet kart ve devrede 

işlemci olarak 2 adet PIC16F877A kullanılmıştır. Buna ek olarak, PIC16F877A 6 adet 

analog pine sahiptir. 15 hücrenin sıcaklık ve okunması çoklu okuma yapılabilmesi için 2 

adet CD4067 çoklayıcı kullanılmıştır. Çoklayıcılar mikrodenetleyicilerin uygun pinlerinden 

çıkış verilerek bir algoritma temelinde çalışmaktadır. Her hücrenin sıcaklığının 

ölçülebilmesi amacıyla 15 adet LM35 sıcaklık sensörü kullanılmıştır. Hücreler arasındaki 

voltaj farkının dengelenmesi için pasif dengeleme metodu seçilmiştir ve dengeleme işlemi 

devredeki röleler açılıp kapatılarak yapılmaktadır. Röleler BC32 BJT sürülmektedir. Son 

olarak, devrede 1N4001 diyotlar ve önceden belirlenmiş dirençler kullanılmıştır.   

 

a) Pasif Dengeleme Yöntemi: Batarya dengeleme sistemlerinde en çok kullanılan 

yöntemlerden birisi de pasif dengeleme yöntemidir. Pasif dengeleme hibrid ve elektrikli 

araçlarda çok sıklıkla kullanılması, düşük maliyetli ve anlaşılabilir olması nedeniyle 

seçilmiştir. Bu teknikte, kontrol algoritmalarıyla bulunan en düşük gerilimden 100 mV’dan 

fazla farka sahip olan hücreler arasındaki fark 100 mV’dan küçük oluncaya kadar 

dengeleme işlemi yapılır. Dengeleme işlemi röle üzerinden her bir hücreye paralel olarak 

bağlanan dirençlere yönlendirilerek ısı enerjisi olarak harcanarak sağlanır. Pasif 

dengeleme yönteminin akış şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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b) SOC Tahmin Algoritması: Bataryanın şarj durumu tam olarak bilinemediğinden 

tahminleme yöntemleri kullanılır.  Bu yöntemlerden biri de voltaj metodudur. Yöntemde, 

pilin bilinen deşarj eğrisini kullanarak pil voltajı okumasını SOC'a (şarj durumuna) 

dönüştürür. Batarya hücrelerinin deşarj grafiği üretici firmadan aşağıdaki şekilde 

sağlanmıştır. 

 
 

 

c) Kontrol Algoritması: Algoritmanın kod haline dönüştürülmesi aşamasında mikroC 

derleyicisi kullanılmıştır. Kullandığımız mikro denetleyici batarya hücrelerinin okunması, 

sıcaklık değerlerinin okunmasını ve röle açma-kapama durumunu aynı anda 

sağlayamadığı için 2 adet mikro denetleyici kullanılmıştır. Kullanılan mikro 

denetleyicilerinin ilkinde voltaj ve sıcaklık değerleri çoklayıcı aracılığıyla analog değer 

olarak okunmaktadır. Okunan değerler bu mikro denetleyicide işleme alınır ve daha sonra 

ikinci mikro denetleyiciye UART haberleşme protokolü aracılığıyla gönderilir. İkinci mikro 

denetleyici de UART haberleşme protokolü ile aldığı değerlerine kontrol algoritmalarını 

uygulayarak dengeleme işleminin gerçekleşmesini ve güvenlik durumlarının kontrolünü 

sağlayarak tehlike anında aracın güvenliğini sağlamaktadır. Aşağıda verilen kodlarda ve 

açıklamalarında algoritma daha net bir şekilde anlatılmaktadır. 

 

Okuma Mikro denetleyicisi: Aşağıda verilen kodlar gerilim ve sıcaklık değerlerinin 

okunduğu PIC16F877A mikro denetleyicisine aittir. İlk olarak, algoritmada kullanılmak 

üzere değişken ve dizi tanımlamaları yapılmıştır. Daha sonra, void main() fonksiyonu 

içinde mikro denetleyicinin bacakları için gerekli ayarlamalar, haberleşme başlangıcı, 

analog değerlerinin dijital değerlere dönüştürülmesi için tanımlamalar yapılmıştır. 

Algoritmayı gücün mikro denetleyiciye geldiği her an çalıştırabilmek için while(1) 

döngüsüne alarak sonsuz döngüye alınmıştır.  

Okuma sırasında çoklayıcı vasıtasıyla okunduğu için for döngülerini kullanarak kanal 

seçimi yapılmıştır. Bu sayede çoklayıcının 15 pininden de değerler okunmuştur. Daha 

sonra, çoklayıcıdan aktarılan değerler mikro denetleyicinin AN0 pininden alınıp voltaj 

değerinin bulunması için hesaplamalar yapılmıştır. Her hücrede okunan değerler o 
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hücreye kadar ki toplam analog değeri olduğu için her hücrenin sahip olduğu gerilim 

değerini bulmak için hesaplamalar yapılıp gercekvoltaj[] dizisine kaydedilmiştir. 

Kaydedilen değerler UART haberleşme protokolü kullanılarak dengelemenin yapılacağı 

mikro denetleyiciye aktarılmıştır. 

 

 
 

Kontrol Mikro denetleyicisi: Kontrol algoritmalarını sağlayan mikro denetleyicide ilk 

olarak kodda kullanılacak değişkenlerin tanımı yapılmıştır. Veri gönderimi ve alımı için dizi 

boyutları ayarlanmıştır. hucredurumu[] dizisinde ise dengeleme yapılması istenen 

hücreler için düzenlenmiştir. Main() fonksiyonunda ise UART haberleşme protokolü 

başlatılması, PORT’ların çıkış olarak ayarlanması ve PORT’ların temizlenmesi koda 

aktarılmıştır. 

Algoritmanın mikro denetleyiciye güç geldiği her an çalışması için while(1) döngüsü 

kullanılmıştır. Daha sonra verilerin okunması ve arayüze gönderilmesi için gerekli dizi 

düzenlenmiştir.  

Kontrol, AKS’de ve dengeleme işlemlerinin yapılması için en küçük, en büyük ve hücre 

değerlerinin bulunması gerekir. Bu sebeple, bu değerlerin bulunması için gerekli 

karşılaştırma durumları yazılmış ve hangi hücrenin uç değer olduğu bir MinCellID ve 

MaxCellID değişkenlerine atanmıştır. Daha sonra, pasif dengelemenin algoritmasının 

uygulanabilmesi için; her bir hücreyi en küçük gerilim değerine sahip olan hücreden 

çıkartarak 100 mV’den fazla olduğu durumlarda o hücreler hucredurumu dizisinde 1 

durumuna getirilir. 
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Belirlenen hücreler için rölelerin bağlı olduğu pine çıkış verilir. Böylece, belirlene hücre 

için 5 Volt çıkış verilerek 2 saniye boyunca dengeleme işlemi yapılır. Dengeleme işleminin 

bitmesi ve bir sonraki döngüde tekrar kullanılması için diziye 0 ataması yapıldı ve pinlere 

çıkış verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

UART ile verilerin gerilim ve sıcaklık değerleri ilk PIC16F877A mikro denetleyicisinden 

okunması gerekiyor. Bu sebeple, verilerin alınması için dizilere gerekli düzenlemeler 
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yapılmıştır ve ara yüze aktarılması amacıyla UART gönderimi koda aktarılmıştır. Son 

olarak, aracın güvenliği için kullanılmak üzere bataryanın en yüksek sıcaklık değerine 

sahip olan hücresi belirlenmiştir. Kurallarda istenen durumlara göre karşılaştırma 

yapılarak istenen eşik değerlerin ihlali halinde aracın güvenliğini sağlayacak kod 

yazılmıştır. 

 

d) Devre Tasarımı: Batarya yönetim sisteminin devre tasarımı Altium çizim programında 

yapılmıştır. Devreye 15 adet seri bağlı demir lityum fosfat batarya hücresi bağlıdır. Sistem 

karışıklıkların önlenmesi, daha sade ve anlaşılır olması için 2 adet kart olarak 

tasarlanmıştır. İlk kartta sıcaklık ve gerilim okunmasını sağlayan devre bulunmaktadır. 

Devrede analog ölçme kalitesini arttırmak için alçak geçirgen filtre bulunmaktadır. 

Devreden analog yaparken kümülatif olarak okunmaktadır. Kullanılan CD4067 çoklayıcısı 

en fazla 5 voltta okuma yapabildiğinden her hücrede için gerilim bölücü devre 

bulunmaktadır. Dengeleme işlemi 2. Kartta yapılmaktadır. UART protokolü ile aktarılan 

değerler 2. karttaki Mikro denetleyici sayesinde kontrol algoritması uygulanmıştır. 

Dengeleme işlemini gerçekleştirmek için ise en küçük gerilim değerine sahip olan 

hücrelerden 100 mV fazla olan hücrelerin röleleri sürülerek enerjinin 100 ohm üzerinde 

harcanması sağlanır. Hücrelerin dengeleme yaptığını görmek amacıyla LED ve bir adet 1 

kilo ohm direnç koyulmuştur. 

2. kartta da UART haberleşme protokolü ile AKS sistemine istenen bilgiler aktarılmaktadır. 
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Devredeki bileşenler 5 volt ile çalıştığından devreye giriş voltajının düzenlenmesi gerekir. 

Aşağıdaki resimde LM317 ayarlanabilir voltaj regülatörü kullanılarak sisteme gelen 12 volt 

5 volta düşürülerek tasarlanan batarya yönetim sisteminin bileşenlerinin çalıştırılması 

sağlanmıştır. 

Sistemin okuma işleminin yapılmasını sağlayan mikrodenetleyici PIC16F877A şekildeki 

gibi kullanılmıştır. Mikrodenetleyiciye bağlı bir harici osilatör devresi bulunmaktadır. 

Mikrodenetleyicinin çalışma durumunu kontrol etmek için LED bulunmaktadır. Analog 

okuma işlemini yapan mikrodenetleyicide ilk öncelikle çoklayıcılara PORTB’nin B0, B1, 

B2, B3 bacaklarında ve PORTD’nin D4, D5, D6, D7 bacaklarından belli bir algoritmaya 

göre çıkış verilmektedir. Buna bağlı olarak PORTA’nın A0 ve A1 bacaklarından okuma 

yapılmaktadır. Kontrol algoritmalarını uygulayan ikinci mikrodenetleyicide ise dengeleme 

işleminin uygula durumuna bağlı olarak bir algoritma temelinde rölelere çıkış vermektedir. 

 

Son olarak, tasarlanan batarya yönetim sisteminin çizimi aşağıdaki resimlerde verilmiştir. 
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e) Simülasyon Çalışmaları: Tasarlanan sistemin simülasyon çalışmaları Proteus 

programında yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları sırasında gerçek devrede kullanılan 

bileşenler deney ortamında çalışıp simülasyon programında çalışmadığından dolayı farklı 

bileşenler kullanılmıştır. Çoklayıcı olarak CD4067 yerine 74HC4051 kullanılmıştır. 

Deneyde kullanılan röle yerine farklı bir röle kullanılmıştır. 
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f) Baskı Devre Çalışmaları: Baskı devre çalışması bakır plaket üzerine yapılmıştır. Daha 

sonra tuz ruhu ve perhidrol kullanılarak devrede kullanılan gerekli yüzeyin bakır plaketin 

üzerinde kalması sağlanmıştır.  

 

 
 

Daha sonra, bileşenlerin baskı devre üzerine yerleştirilmiştir. 



 

59 
 

 
 

Voltaj okuma kartımızın her iki taraflı görüntüleri. 

 

    
 

Deşarj kartımızın her iki taraflı görüntüleri.  

 

g) Üretim Çalışmaları: Üretim aşamasında ilk olarak batarya yönetim sistemi ile ilgili 

literatür taraması yapılmıştır. Derslerden ve araştırmalardan elde edilen bilgiler 

doğrultusunda tasarım çalışmalarına geçilmiştir.  
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Yapılan baskı devre çalışmalarında tuz ruhu-perhidrol oranının ve çözelti seyreltme 

işlemlerinin yeterli olmasından dolayı 3 adet başarısız deneme gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki resimde başarısız denemelerden bir tanesi bulunmaktadır. 

 

 
 

Başarısız denemelerin ardından her denemede farklı yöntemler ve farklı çözelti oranları 

denenmiştir. Başarılı denemede 1/5 (perhidrol/tuz ruhu) oranı kullanılmıştır ve çözeltinin 

bakır plaketle tepkimeye girip kabarcık çıkışı gözlendiğinde çözelti su ile seyreltilerek 

tepkimenin istenen şekilde devam etmesi sağlanmıştır.   
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h) Karşılaştırma Tablosu: 

 

 Önceki Tasarım Sonraki Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı - Pil paketleme kısmında 

açıklanmıştır. 

Çıkış Voltajı 49,5 49,5 

Çıkış Akımı 19Ah 19 Ah 

Dengeleme Yöntemi Pasif Dengeleme Pasif Dengeleme 

Devre Tasarımı Tipi Baskılı Devre Kartı Baskılı Devre Kartı 

Kontrol Algoritması https://we.tl/t-

RRjV9sZWuV 

https://we.tl/t-

ArOHVrSDfL 

Yerli mi Değil mi Yerli Yerli 

SOC Algoritması Voltaj metodu Voltaj metodu 

 

Aşağıdaki linkte batarya yönetim sisteminin gerekli dosyaları ve üretim çalışmalarının 

dosyaları verilmiştir. 

 

https://we.tl/t-ArOHVrSDfL  

7. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) 

Araçta yer alan Enerji Yönetim Sistemi yakıt piline bağlı halde çalışan ve yakıt pili gerilimini 

durağan bir değerde tutmaya yarayan DC-DC ile çalışan bir sistemdir. Devre topolojisi 

olarak yükseltici DC-DC üzerindeki akımı ve voltaj hesaplanıp, güç değerlerine göre DC-

DC anahtarlamasındaki görev döngüsünü (duty cycle) kontrol ederek batarya ve yakıt pili 

arasında istenen güç oranı sağlanır.  

 

Şönt direnci üzerinden geçen akımın 

oluşturduğu voltaj mikro-kontrolcü ile 

okunur ve gerekli hesaplamalar yapılır. Bu 

hesaplamalar sonucu PWM oluşturucuda 

bulunan karşılaştırıcı Op-Amp ile yakıt 

pilinin belli bir gücün üstüne çıkmaması 

sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-ArOHVrSDfL
https://we.tl/t-ArOHVrSDfL
https://we.tl/t-ArOHVrSDfL
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a) Kontrol Algoritması  

 

Araçta kullanılacak bataryanın önceki senelerde elde edilen verilere göre sağlıklı kullanım 

sınır 800 Wh olarak düşünülmüştür. Buna göre ortalama bir enerji yönetimi hesabı 

yapılmıştır. Bu hesaba yukarıdaki görselde yer verilmiştir. Hesaplama sonucunda yakıt 

pilinin çıkışına bağlı DA-DA dönüştürücünün çıkış akımının, batarya kolundan ölçülen 

akımın 0.563 katına eşitlenmesi gerektiği saptanmıştır.  

 

DA-DA dönüştürücünün çıkış akımını 

sınırlayan bağlantı yandaki görselde 

gösterilmiştir.  

Görseldeki 10k değerindeki direnç 

belirtildiği gibi ad5160 dijital 

potansiyometre entegresidir. 
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Dijital potansiyometre üzerinde oluşan her 5mV’luk gerilim 1 A’lik bir sınırlama 

yapmaktadır. Ad5160 255 basamaklı, maksimum 10k değerinde bir dijital potansiyometre 

entegresidir. Bununla birlikte bu koldaki dijital potansiyometre üzerinde kalan voltaj aralığı 

1mV ile 101 mV olarak ölçülmüştür. Buna göre her basamağın kaç mV’luk gerilim 

değiştirdiği aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır ve buna göre bir kontrol algoritması 

yazılmıştır. Kontrol algoritması PIC16F877A mikro kontrolcüsü üzerinden 

çalıştırılmaktadır. 

 

Yukarıda bahsedilen kontrol algoritması aşağıdaki linkte paylaşılmıştır. 

https://we.tl/t-1cDYnJVLqx 

 

 

Yukarıdaki şekilde, kullanılan EYS sistemindeki enerji akışı gösterilmiştir.  Sarı kablolar 

bataryaya bağlı kabloları temsil etmektedir. Batarya kolu önce EYS’ ye bağlanır. Burada 

batarya kolundan geçen akım ölçülür ve EYS üzerindeki mikro-kontrolcü tarafından kaç A 

akım geçtiği saptanır. Daha sonra motora bağlanır. 
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Bu bilgi mikro-kontrolcüde birtakım işlemlerden geçer ve EYS üzerindeki dijital 

potansiyometre entegresinin hangi dirençte olması gerektiği belirlenir. EYS üzerindeki 

dijital potansiyometre entegresi DA-DA dönüştürücü üzerindeki çıkış akımı ayarlayan Op-

Amp bacağına bağlanır. Bu bağlantı yukarıda kırmızı kablo ile gösterilmiştir. 

Yakıt hücresi kolu ilk olarak DA-DA dönüştürücüye bağlanır. Burada düşük olan yakıt 

hücresi çıkış gerilimi yükseltilir. Aynı zamanda EYS’ de yapılan işlemlere göre yakıt 

hücresinden çekilen güç sınırlanır.  

 

 

 

Bu sınırlama, yarış kurallarında verilen yarış sonu puan hesaplamasına göre bataryadan 

çekilecek olan gücün, yakıt hücresinde kullanılan hidrojenin litre biriminden 3 katına eşit 

olacak şekilde yapılmıştır. DA-DA üzerinde sınırlaması yapılan yakıt hücresi kolu da 

buradan çıkıp motora bağlanır.  

 

b) Devre Tasarımı 

 

EYS kartının devre tasarımı Altium designer programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda devrenin şematik çizimi gösterilmiştir. EYS devresinin 3 boyutlu baskı kart 

çiziminin üstten görünüşü de yukarıdaki fotoğrafta, ölçüleri ile gösterilmiştir. 
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c) Simülasyon Çalışmaları  

 

Aşağıdaki görselde enerji yönetim sisteminin simülasyon çalışmalarından bir bölüm 

gösterilmiştir. Burada PWM oluşturucuda bulunan karşılaştırıcı Op-Ampın bir bacağına 

bağlı akım ayar potansiyometresi yerine kullanılacak olan dijital potansiyometre 

entegresinin denemesi yapılmıştır.  
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Devre üzerinden okunan gerilime göre direncini değiştirebildiği ve bu sayede okunan 

referans geriliminin istenilen bir değere sabitlenebildiği görülmüştür.  

 

d) Üretim Çalışmaları 

 

 

 

 

 

EYS kartı yukarıda eklenmiş olan Altium Designer çizimi üzerinden üretilmiş ve üretimi ile 

ilgili fotoğraflar paylaşılmıştır. 
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Yandaki fotoğrafta EYS üzerindeki, 

batarya kolundan geçen akımı ölçen ve 

bunu hesaplamalara sokarak dijital 

potansiyometre entegresinin direncini 

değiştiren, böylece yarış puanlamasında 

etkili olan elektrik -hidrojen oranının 

korunmasını sağlayan pic16f877a 

kodlanmıştır. 
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e) Test Sonuçları  

 

 

 

 

EYS’nin giriş-çıkış voltajları ve transistör bloklarının VGS bacaklarının arasında bulunan 

potansiyel fark osiloskop yardımı ile gözlemlenmiştir. 
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DA-DA Voltaj Ayarlayıcı (DC-DC) 

Enerji yönetim sisteminin çalışması Fuzzy topolojisi üzerinden olduğundan harici bir güç 

bobini ve kare dalga (PWM) oluşturucu kullanmak yerine DA-DA dönüştürücüsünün 

üzerinde bulunan kare dalga oluşturmaya yarayan BC237 BJT transistör ile LM324 ve 

LM339 Op-Amplar kullanılmıştır. Kare dalgaların görev döngüleri arttırılarak veya 

azaltılarak bobinin anlık olarak vermesi gereken akım ayarlanabilmektedir.  

Enerji yönetim sistemi mantığı DA-DA ile birleşik olarak bu şekilde basitçe anlatılabilir. 

Devre genel olarak üç devreden oluşur. DA-DA güç kısmı, kontrol kısmı ve 

komponentlerin beslemesi için 24VDC dönüştürücü devresi. 

 

 
 

DA-DA tasarımında Flyback topolojisi kullanılmıştır. Bu sayede istenilen durumlarda hem 

voltaj yükseltilebilir hem de düşürülebilir.  

Bu devrenin içeriğinde aslında farklı durumlarda çalışan iki devre yer almaktadır. İlki sol 

tarafta yer alan ve siyah oklarla belirtilen bir nevi kısa devre olan anahtarlama 

elemanlarının ve bobinin yer aldığı devredir. Bu devre anahtarlarına 24V gerilim 

uygulandığı anlarda ilk devre aktif olur. Bobin üzerinden akım geçirince gücü depolar. 

İkinci devre ise sağ tarafta yer alan ve turuncu oklarla belirtilen kapasitörlerin ve bobinin 

yer aldığı devredir. Devre anahtarlarına 0V gerilim uygulandığı anlarda ikinci devre aktif 

olur. Bobin üzerinde kalan akım aniden değişmeyeceğinden bu enerji çıkışa gönderilir. 

SW1 ve SW2 aynı anda anahtarlanır. 

Anahtarlama aktifken yani ton süresinde bobin 

enerji depolar bu E=1/2 x (L* ILmax
2) formülü ile 

gösterilir. Anahtarlama aktif değilken yani toff 

süresinde bobin enerjinin bir kısmını çıkışa aktarır 

bu E=1/2 x (L*(ILmax
2- ILmin

2) formülü ile gösterilir. 

(1-GÖREV DÖNGÜSÜ)IL= IO çıkış akımını verir. Buradan P1=I1 x V1 giriş gücünü verir. 

P0=I0 x V0 ise çıkış gücünü verir. 
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Trafo görevi de yapan tek bobinli bu DA-DA konvertör giriş voltajını 5 kat kadar arttırma 

olanağına sahiptir. Gerekli olan diğer değerler de bu formüller üzerinden çıkarım yapılarak 

bulunabilir. 

 

 

 

 

Devrenin çalışma 

frekansı 40kHz ve 

aktarma periyodu T=25uS’dir. Frekansı değiştirmek istenildiğinde bobin indüktans ve 

kondansatör kapasitans değerlerinde güncellemeler yapmak gerekmektedir.  

Devre yüksek güç değerlerinde 

çalışması gerektiğinden ve yüksek akım 

değerlerini sağlayabilmesi için iyi bir 

nüveye, devreyi yük altında yüksek voltaj 

değerlerinde tutmak içinse yüksek 

değerli bir kondansatöre ihtiyaç 

duyulmuştur. Bundan dolayı 10000uF 

değerlerinde maksimum 63V ve 100V 

değerlerinde çalışabilen biri girişte (63V) diğeri ise çıkışta (100V) olmak üzere iki adet 

kondansatör kullanılmıştır.  

Nüve olarak EC70 nüve tercih edilmiştir. Bu nüve üzerine, gerekli L değerini (670uH) elde 

etmek için, 1.80mm bakır telden 4 paralel sarım uygulanmıştır. 

 
 

Bu tip yüksek güçle çalışan DA-DA dönüştürücülerdeki en önemli komponentlerden biri 

de anahtarlama elemanlarından biri olan MOSFET transistörlerdir. 30-40 Amper gibi 

yüksek akımla çalışılacağından ve üstünde 60V gibi yüksek gerilimler olacağından dolayı. 

TK100E08N1 model MOSFET seçilmiştir. Bu MOSFET 80V ve 100A değerlerine 

dayanabilmektedir. Anahtarlama elemanının aktif olduğu anlarda Drain ile Source pinleri 

arasındaki iç direnç değeri ise 10VGS koşullarında 6mOhm’dur.  
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Devrede MUR1520G model diyotlar kullanılmıştır. Bu diyotlar 200V ters gerilim değerine 

kadar dayanıklıdır ve üstünden 200A akım geçebilir.  

MOSFET’leri anahtarlayabilmek için gerekli olan gerilim BC327 ve BJT yarı iletkenleri ile 

sağlanmaktadır. Bu gerilim 24VDC değerindedir. Devrede yer alan kondansatörler ve 

dirençler 40kHz ve civarındaki frekanslı dalgaları geçiren BAND PASS filtresi görevi 

görmektedir. 4.7k gibi diğer dirençler ise MOSFET sürmek için kullanılan dirençlerdir. 

Dönüştürücüdeki MOSFET’leri anahtarlama işini sistemdeki kontrol kartı yapmaktadır. Bu 

kart PWM oluşturarak MOSFET’leri açıp-kapatır. Sistem direkt yakıt piline bağlanır. Giriş 

ve çıkış akımlarını sınırlama özellikleri vardır. Üstünden akım geçen şöntlerin üstündeki 

gerilim değerleri çok düşük olduğundan bunları LM324 yükseltici Op-Amp ile yükseltir. Bu 

voltaj değerimi 5V referans voltajı verilen 1k’lık potansiyometreler üzerinde kalan voltaj ile 

LM339 Op-Amp (komparatör) entegresi kullanılarak karşılaştırılır.  
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Böylece potansiyometre üzerindeki ayarladığımız gerilim değeri ile şönt üzerinden geçen 

akımın oluşturduğu gerilim değeri aynı oranda arttırılıp azaltılabilir.   

 

  

 

 

 

 

Yukarıdaki görsel DC-DC dönüştürücünün tamamlanmış halidir. Devreden çok turlu 

potansiyometre çıkartılıp yerine aynı değerleri sağlayabilen dijital ayarlanabilir 

potansiyometre üç kablo yardımı ile devreye entegre edilmiştir. Testler için çok turlu 

fiziksel potansiyometre kullanılmıştır. 

Kontrol devresinde 21 çıkışlı bir port bulunmaktadır. 11.pin ile PWM dalgasının frekansı 

gibi verileri gözlemleyebilirsiniz. PWM verisi aşağıdaki şekilde görünmektedir. 15.pin olan 

IO2 ile akım sınırlamasının kaç amperde olacağını ölçebiliyoruz. IL portundan ölçülen her 

bir 5mV değer için 1A’de sınırlama yapılacak demektir.  
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Yani 55mV değeri için akım maksimum 11A’e sınırlanmış olacak demektir. Akım sınırlama 

devreye girdiğinde de normal olarak çıkış gerilimi sınırlanan akıma göre düşecektir.  

Sınırlama kapatıldığında veya istenilen değerden yüksekte olduğunda voltaj yine nominal 

seviyesi olan 54V’a yükselecektir. PWM oluşturma işlemi için de Op-Amp’lar ile BJT 

transistörler kullanılmıştır.  
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24VDC dönüştürücü sistemi ise yüksek güçlü dönüştürücü ile aynı mantıkta çalışmaktadır. 

Devreden yüksek akımlar geçmeyeceğinden oldukça ucuza mâl olmuş bir devredir. Bu 

sistemde de bir adet transformatör kullanılmıştır ve PWM oluşturucu devre olarak yüksek 

güçlü sistemle aynı topolojide olan karşılaştırıcı Op-Amp ve BC327 transistör 

kullanılmıştır.  

 

 

f) DA-DA Dönüştürücü Simülasyon Çalışmaları 

 

 

Yukarıdaki görselde DA-DA dönüştürücünün simülasyon çalışmalarından bir bölüm 

gösterilmiştir. Yük altında değilken %25 görev döngüsü (Duty Cycle) ile frekans 

verildiğinde 54V değerine ulaşabilmiştir. 
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Aşağıdaki devrede de yük altında 18A akım sağlarken voltaj düşüşü olduğundan PWM 

oluşturucu tarafından görev döngüsü arttırılmış gibi simülasyona farklı görev döngü süresi 

eklenmiştir. Bu değer %35’tir. 

 

 

 

g) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Fuzzy Devresi (Flyback) 

Güç Seviyesi :  1000W 

Giriş Gerilim Aralığı :  12-48V 

Çıkış Gerilim Aralığı :  48-60V 

Güç Çevrim Verimi :  %89-94 

PWM Kontrol Entegresi :  LM324- LM339 

Yarıiletken Güç 

Anahtarları 
: 

 TK100E08N1(80V- 100A) 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

40A sigorta 40A sigorta ve aktif akım 

sınırlama 

 

 

 

Baskılı Devre Boyutu : 

 145x77mm (Kontrol Kartı) 

 

72x72mm x4 Adet 

(Anahtarlama blokları) 

 

80x56mm (24V DC-DC 

Dönüştürücü) 

 

İstenilen tüm veriler ve belgeler tablodaki gerekli yerlerde link olarak verilmiştir. Deneysel 

çalışmalar ve üretim çalışmaları da tablodaki linkte yer almaktadır. 

https://we.tl/t-PJHkAeWXla  

https://we.tl/t-PJHkAeWXla
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8. BATARYA PAKETLEME 

Pil Hücresi Teknik Özellikler  

Geniş bir şarj durumu (SOC) aralığında yüksek kullanılabilir enerji ve Watt-saat başına 

çok düşük maliyet, 

A123’ün patentli Nanophosphate lityum demir fosfat (LiFePO4) kimyasından mükemmel 

kötüye kullanım toleransı ve üstün çevrim ömrü, 

2.400 W / kg ve 4.500 W / L'nin üzerinde yüksek güç, özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir. 

 

Hücre Boyutları 7.25 x 160 x 227 [mm] 

Hücre Ağırlığı 496 [g] 

Hücre Kapasitesi 19.6 [minimum, Ah] 

Enerji İçeriği 65 [nominal, Wh] 

Boşaltma Gücü 1200 [nominal, W] 

Gerilim  3,3 [nominal, V] 

Özel Güç   2400 [nominal, W / kg] 

Özel Enerji  131 [nominal, Wh / kg] 

Enerji Yoğunluğu  247 [nominal, Wh / L] 

Çalışma Sıcaklığı -30 [°C] ila 55 [°C] 

Depolama Sıcaklığı -40 [°C] ila 60 [°C] 
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Batarya Paketi Teknik Özellikleri 

 

Çıkış Gerilimi İdeal Aralık 48-49.5 [V] 

Enerji  1000 [Watt*saat] 

Şarj / Deşarj Gücü 1200 [Watt] 

Ağırlık  7.440 ~ 7.5 [kg] 

Batarya Paketi Boyutları  108,75 x 160 x 227 [mm] 

 

 

Batarya hücreleri mevcutta 15 hücre olup, 2020-2021 kurallarında belirtilen opsiyonlardan 

biri olan “metal bara” ile birleştirilmiştir ve her bir hücresi “kese tipi” şeklindedir. 

 

Sıcaklık Sensörleri 
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Sıcaklık sensörleri yukarıdaki fotoğraflarda belirtilen şekilde yerleştirilmiştir. Lm35 

sensörleri kullanılmıştır. Hassas ölçümlere ihtiyaç duyulduğu için Lm35 sensörleri tercih 

edilmiştir. Şekilde yer aldığı gibi batarya kutusundan çıkan kablo çıkışları ise Batarya 

Yönetim Sistemine bağlanmak ve sıcaklık ölçümleri yapılmaktadır. 

 

Batarya Soğutma Sistemi 

 

Bataryayı optimize bir şekilde çalıştırmak ve güvenli bir sıcaklıkta tutmak için çift fanlı hava 

soğutma sistemi kullanılmıştır. Soğutma fanları ise 12V doğru akım ile çalışmaktadır ve 

80x80x38 mm boyutlarındadır. Hava soğutma sistemi kullanılmasının en önemli nedeni, 

hava soğutma sisteminin gerekli sıcaklık değerlerinin korunmasında yeterli olması ve sıvı 

soğutma sistemine göre daha basit bir yapıda olmasıdır. Ayrıca ağırlık olarak da sıvı 

soğutma sistemine göre büyük bir avantaj sağlamasıdır. 

 

Kısa Devre, Aşırı Şarj/Deşarj Koruma Devresi (Shut Down) 

 

Görselde gösterilen devrenin temel amacı, Batarya Yönetim Sisteminden olası bir uyarı 

gelmesi durumunda bataryanın bağlantısını kesmektir. Batarya Yönetim Sisteminden 

gelecek uyarı, kritik voltaj ve sıcaklık seviyelerinin aşılması, durumunda pic16F877A 

modülünden alınacak 5V ile Arduino Nano tarafından dijital okuma yapılıp, BC327 

transistörü yönetilerek 12V düşük amperli röle tetiklenecektir. Ardından batarya 

bağlantısını tamamen kesecek 

olan 12V/100A büyük röle 

tetiklenerek batarya bağlantısı 

kesilmiş olacaktır. Devre 

şemasında kullanılan kırmızı led 

tamamen temsilidir, devre 

şemasının doğruluğunu test etmek 

için kullanılmıştır. 

 

 

İstenilen tüm veriler ve belgeler aşağıda link olarak verilmiştir. Deneysel çalışmalar ve 

üretim çalışmaları yine aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

 

https://we.tl/t-FquBXR0hyd  

 

https://we.tl/t-FquBXR0hyd
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   Batarya Kutusu Üretim Aşamaları 

 

Pil kutusu aşağıdaki resimlerde belirtildiği gibi iki parçadan oluşmaktadır. İç kutuda pil 

hücreleri bulunmaktadır ve hücreler kutuya sabitlenmiştir. 
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İç kutu dış kutuya M8 cıvata ile bağlanmıştır. Aynı zamanda kutu, araç şasisine 4 adet 

M10 cıvata ile sabitlenmiştir ve cıvatalar 8,8 derecelidir. 

 

 

 

 

Statik Analiz 

E-Fiber Glass Mekanik ve Isıl Özellikleri 
 

Min-Max Değer 

Yoğunluk 2,55-2,6 [Mg/m3]  

Basınç Dayanımı 4000-5000 [MPa] 

Dayanıklılık Sınırı 2970-3110 [MPa] 

Sertlik 3000-6000 [MPa] 

Poisson's Oranı 0,21-0,23 [-] 

Kesme Modülü 30-36 [GPa] 

Çekme Dayanımı 1950-2050 [MPa] 

Erime Sıcaklığı 1725 [°C]   

Cam Sıcaklığı 820-850 [K] 

Özgül Isı 800-805 [J/kg.K] 

Isı İletkenliği 1,2-1,35 [W/m.K] 

Termal Genleşme 4,9-5,1 [10-6/K] 

Dielektrik Sabiti 6,13-6,33 

Özdirenç 1e+022-1e+023 [10-8ohm.m] 

 

Hacimsel Özellikler 

Hacim 1,82e+006 [mm3] 

Kütle 4,641 [kg] 
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Mesh (Ağ) Yapısı ve Yükler 

Modelde kullanılan ağ yapısı (mesh) Local Meshing Control tekniğidir ve resolution değeri 

4 yapılmıştır. Yapılan meshlemede toplam düğüm sayısı 145,058 ve toplam element 

sayısı 85,359 olarak hesaplanmıştır. Şekilde ağ yapısı gösterilmiştir. Mesh kalitesi de 

‘’Mesh Metric’’ Element Quality değerinin mesh kalitesi için uygun olduğu görülmüştür. 

Mesh tipi Katı Mesh 

Jakoben noktalar  2 Noktalar 

Minimum eleman boyutu 5 mm 

Mesh kalitesi Yüksek (%78) 

Toplam düğüm 145058 

Toplam eleman 85359 

 

Batarya kutusu rollbar’a sabit olup, rollbar’ın maruz bırakıldığı 1000 N - 2800 N kuvvet 

aşağıdaki görselde de belirtildiği gibi batarya kutusuna da A noktasından 2800 N olarak 

uygulanmıştır ve 4 noktadan sabitlenmiştir. 

 

 

          
 

Çözüm 

 

Batarya kutusuna yandan 2800 N kuvvet uygulanmış olup, Ansys/Workbench ortamında 

yer değiştirme değerinin minimum değeri 1,2433 mm ve maksimum değeri 1,3987 mm 

olarak hesaplanmıştır. 
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Eşdeğer Gerilim ve Güvenlik Faktörü 

 

Eşdeğer gerilim minimum 0,0021672 olup, maksimum 78,209 – 87,985 arasında 

hesaplanmıştır. Güvenlik faktörü minimum 9,2846 olup, maksimum 13,5-15 arasında 

hesaplanmıştır ve aşağıdaki görselde belirtilmiştir.  

 

                           
 

Fluid Flow (Akışkan) Analiz 

 

Ansys Fluent, akış analizi için kullanılmıştır. Soğutma, hava soğutma sistemi ile 

yapılmıştır. Hücreleri soğutmak için 2 adet fan kullanılmıştır. Fanın anma voltajı 12V, 

anma hızı 16000 rpm, serbest havada ve anma voltajında hava akışı 111,260 CFM, 

serbest havada ve anma voltajında statik hava basıncı 109,499 mm H2O ’dur. Soğutmaya 

yardımcı olması için batarya iç kutusunda hava akışı için 2 adet kanal bulunmaktadır. 

Analizde viscous model olarak SST k-omega modeli kullanılmıştır. 

 

E-Fiber Glass Termal Özellikler 

 

 Minimum Değer Maksimum Değer Birimler 

Yoğunluk 2550 2600 kg/m3 

Spesifik Sıcaklık 800 805 J/kg.K 

Termal İletkenlik 1,2 1,35 W/m.K 

 

Batarya kutusu aşağıdaki gibidir. Deliklerin batarya içi tarafında fanlar vardır. 
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Mesh (Ağ) Yapısı 

 

Aşağıdaki tabloda modelin mesh (ağ) kalitesi gösterilmiştir. 

 

 

‘’Mesh Metric’’ Element Kalitesi 

Minimum 0,16681 

Maksimum 0,99996 

Ortalama 0,82615 

Standart Sapma 9,7583e-002 

 

40°C ortam sıcaklığında soğutmasız ve hava soğutmalı akış analizin sıcaklık sonuçları 

aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 

 

 

 

 

Yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi soğutmalı sistem, soğutmasız batarya kutusundaki 

45,815°C sıcaklığı iç kutudaki kanalların yardımıyla birlikte ortam sıcaklığına 

düşürülmüştür.  

Aşağıda fan hızları ile ilgili sonuçlar verilmiştir. 
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Batarya Soğutma Sistemi 

 

Fan Model No AS08012HB385BB1 

Boyutları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan Performans 

Eğrisi 

 

Anma Voltaj 12 V 

Anma Gücü 37.2 Watt 

Anma Hızı 16000 RPM 
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Batarya soğutma sistemi için kullanılan 2 adet fan aşağıdaki görselde belirtilmiştir. 

 

9.  ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

 

 
a) Araç İçi Haberleşme Sistemi 

 

Araç Kontrol Sistemi, diğer araç içi modüllerle farklı 

protokollerde haberleşebilmekte, bu iletişim protokollerini 

tek bir ortak protokole dönüştürerek iletişimin yönetilip 

kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır. Sürücünün bir kontrol 

sinyali oluşturmasının ardından AKS, UART protokolü 

aracılığıyla istenen komutu yerine getirmektedir. Araç içi 

kullanıcı arayüzü, Batarya Yönetim Sistemi, sinyaller, 

silecek ve far, UART protokolü aracılığıyla ile 

yönetilmektedir.  

 

 

 

, 

Serbest Havada ve 

Anma Voltajında 

Hava Akışı 

111.260 CFM (Min: 100.134 CFM) 

Serbest Havada ve 

Anma Voltajında 

Statik Hava Basıncı 

109.499 mm H2O 

Net Ağırlık 208 [gr] 
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b) Arıza Teşhisi 

 

Kullanıcıya aktarılan verilerde oluşacak herhangi bir anormallik, her bir veriyi okuyan 

arayüz kodu tarafından fark edilmektedir. Aracın verilerindeki anormal durum kullanıcıya 

arayüz ekranıyla yansıtılmaktadır. Bu anormal durumlar yangın, hidrojen kaçağı vb. 

durumları kapsamaktadır. Hidrojen sensörü gaz kaçağını algıladığında 2,5V-3V arası bir 

gerilim değeri vermektedir. Araç kontrol sistemimiz bu değeri fark edip aracımızda 

bulunan flaşörü çalıştırmaktadır. Araçta oluşan bir anormallik izleme ekranına da 

aktarılmaktadır. Bu sayede sadece pilotun değil, herkesin haberi olmaktadır. 

 

 

 
 

c) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Araç hızı, batarya sıcaklıkları ve voltajları, kalan enerji verileri gibi aracın önemli verileri 

kullanıcıya aktarılmaktadır. BMS’ den UART protokolüyle alınan batarya verileri kullanıcı 

ekranına yazdırılmaktadır. Araç içerisindeki LCD ekran Raspberry Pi 3 ile 

çalıştırılmaktadır. Python’ın Tkinter kütüphanesi üzerinden yazılan kod ile kullanıcı 

arayüzünün görselleştirilmesi sağlanmaktadır. 
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d) Araç Verilerinin İzleme Ekranına Aktarılması 

AKS kartının üzerinde XBee ve LoRa haberleşme modülleri bulunmaktadır. Araç ve 

izleme ekranı arasındaki veri transferi Lora modülüyle sağlanmaktadır. XBee modülü 

yedek olarak kartın üzerinde bulunmaktadır.  

433 Mhz’ lik LoRa modülleriyle AKS kartındaki tüm veriler aynı anda izleme ekranına 

yazdırılmaktadır. LoRa modülleri düşük enerjide en yüksek menzile sahip modüllerden 

biridir. Kullanılan modüller LoRa E32 433T20DC, E32 433T30D modelleridir. Bu 

modüllerin kullanılmasının sebebi ihtiyacımız olan menzili optimum bir şekilde 

sağlayabilmektir. Modüller 420-450 Mhz aralığında radyo frekansı aracılığıyla 

haberleşmektedir. Modüllerde SX1278 çipleri bulunmaktadır.  

 

 

 

 

Kontrolör Entegre Devresi 

 

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici Kısmı 

 

ATmega2560, araç kontrol sisteminin mikroişlemcisi olarak kullanılmaktadır. Bu sistemin 

en önemli kısmıdır. Bu mikroişlemcinin şematik 2 boyutlu çizimi ve pin çıkışları aşağıdaki 

resmin sol tarafında gösterilmektedir. 



 

89 
 

ATmega16u2, USB denetleyicisine dayalı bir mikro denetleyicidir. Bu mikro denetleyici, 

ATmega2560 ile iletişim kurarak çeşitli USB konektörleri ile iletişim kurabilen sistemlerin 

bağlantısını sağlar. Bu mikro denetleyicinin şematik 2d çizimi ve pin çıkışları aşağıdaki 

görüntünün sağ tarafında gösterilmektedir. 

ATmega2560' ın PE0 ve PE1 pinleri ile ATmega16u2' nin PD3 ve PD2 pinleri birbirleriyle 

iletişim kurmak için Rx-Tx bağlantısı sağladı. 

 

 

Elektronik Devre Tasarımı 

 

Elektronik devre kartı tasarımı için tasarım programı gereklidir. Bu program seçilirken 

belirli kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler nicel bir yaklaşıma yardımcı olmaktadır. Bu 

nicel yaklaşım önemlidir çünkü tasarım çabasını tahmin edebilmek, tasarım maliyetlerini 

düşürmeye yardımcı olmak için avantajlıdır. Programın belirlenmesinde bazı kriterler 

belirlenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

1) Kapsamlı kütüphane 

2) Kitaplığa öğe ekleme ve çıkarma kolaylığı 

3) Arıza analizi ve uyarı sistemi geliştirme 

4) Baskı devre katmanları arasında geçiş kolaylığı 

5) Baskılı devre kartı,fiziksel boyut belirlemede hassas ölçümler 

Bu doğrultuda AKS için en uygun program Altium Designer olarak belirlenmiştir. Altium 

Designer programını diğer baskılı devre tasarım programlarından ayıran özellikler; çok 

gelişmiş bir hata analiz motoruna sahip olması, baskı devre katmanları arasında geçiş ve 

kontrolün diğer programlara göre daha rahat olması ve parça oluşturmanın kolay 

olmasıdır. Kütüphane, kütüphane oluşturma araçları geniş olmakla birlikte oldukça basit, 

kapsamlı seçenekler sunmaktadır. 
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Güç Aşaması Kısmı 

 

LD1117S50CTR bir voltaj regülatörüdür, PWRIN' den 5V' ye gelen voltajı stabilize etmek 

için kullanılır. Aşağıdaki resimde 2 boyutlu şematik gösterimi ile bağlantıları verilmiştir. 

LP2985-33DBVR, 5V' den 3,3V' ye kadar stabilize etmek için kullanılan bir voltaj 

regülatörüdür. Bağlantılar, aşağıdaki resimde 2D şematik gösterimde verilmiştir. 

LMV35IDGKR bir yükselticidir. Güç bağlantısını USB güç bağlantısı ve Vin harici 

kaynağından kontrol ederek PMV48X mosfet yardımıyla kart üzerindeki voltaj dağılımının 

kaynağını yönetir. Şematik gösterimi aşağıdaki resimde verilmiştir. 

 

 

Sensör Kısmı 

Sensörlerin şematik tasarımı sensörlerin bağlantı düzeni göz önüne alınarak yapılmıştır. 

Elektromanyetik parazit ölçülen verileri etkilediğinden, yol genişliği de bunun için önemli 

bir kavramdır. Bu şekilde sensörler, yüksek frekans ve yüksek voltaj kısımlarından 

mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmektedir. 
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GPS 

 

 
 

GPS modülünün pinleri yukarıdaki şekildeki gibi bağlanmıştır. PB4 ve PB5, GPS 

modülünün RX ve TX sinyallerinden sorumludur. 

 

ACS709 

 
 

ACS709 akım sensörü yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tasarlanmıştır. Akım okuması, 

IC+ ve IC- pinlerini seri olarak bağlayarak yapılır. Bu şemada 4 kanallı akım sensörümüz 

var ve her kanalı sırasıyla PF0, PF1, PF2 ve PF3 ile okuyoruz. 

 

Haberleşme Kısmı 

 

Farklı haberleşme protokolleri ve cihazlar birlikte kullanılmıştır. Bir iletişim portu 

tasarlarken düşük toleranslı bileşenleri seçmek ve şemayı mümkün olduğunca basit 

tutmak önemlidir. Tasarım aşamasında elektromanyetik parazitlerden ve veri 

kayıplarından uzak durmak için standartlaştırılmış şemalar kullanılmıştır. 
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USB Serial Port 

 
 

USB seri bağlantı noktası, mikro denetleyicilerde hata ayıklama amacıyla 

kullanılmaktadır. Hemen hemen her endüstriyel cihaz tarafından kullanıldığı için şeması 

oldukça yaygın ve klişedir.  

 

XBee 

 

 
 

XBee, IEEE 802.15.4 eşler arası protokolü kullanan bir kablosuz iletişim modülüdür. PA4-

5 pinleri XBee haberleşme portu olarak atanmıştır. 

 

LoRa 

 
 

LoRa, düşük menzil için kısaltılmış, küresel ve standartlaştırılmış bir iletişim protokolüdür. 

LoRa haberleşme modülü için PE4 ve PE5 pinleri atanmıştır. 
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AKS G/Ç Sayısı 

 

G/Ç bağlantı noktaları, çok 

sayıda çevre birimi kullanan 

endüstriyel cihazlar için önemli 

bir kavramdır. Takımın uzun 

yıllar kullanacağı bir kart olacağı 

için pek çok projeye uyum 

sağlayabilecek şekilde 

tasarlanması çok önemlidir. Bu 

nedenle tasarım limitleri göz 

önünde bulundurulduğunda 

daha fazla boş G/Ç pinleri, 

uygulama genişliği açısından 

daha uygun olacaktır 

Kart üzerinde kullanılmayan pinler, genel amaçlı G/Ç pinleri olarak atanmıştır. Yukarıdaki 

şekil G/Ç pinlerinin konfigürasyonunu göstermektedir. 

 

Baskı Devre Kartı Tasarımı 
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Yönlendirme ve yerleştirme aşamaları tamamlandıktan sonra tasarımın son aşamasına 

geçilmiştir. Bu adımda AKS kartı üzerinde bulunan bileşenlerin 3 boyutluları tasarıma 

eklenerek hata tespiti yapılmıştır.  

Bileşen kitaplıkları, bileşenlerin gerçek durumu, uyumsuzluklar, fiziksel yakınlık ile 

karşılaştırılabilir ve örtüşmeler kolayca tespit edilebilir. AKS kartının 3 boyutlu görseli 

aşağıdaki şekillerde gösterilmektedir. 

 

 
 

Baskılı Devre Kartı Üretimi  

 

 

 

Yazılım Algoritması 

 

Araç Kontrol Sitemi (AKS), UART protokolü aracılığıyla Batarya Yönetim Sistemi ve 

kullanıcı arayüzü arasında haberleşmeyi sağlar. AKS kartı, üzerindeki 1. Alıcı haberleşme 

pininden aldığı BYS verilerinin uygun olanlarını araç içi ekrana 1. Gönderici haberleşme 

pini aracılığıyla göndermektedir. BYS kendi verilerini teker teker gönderdiğinden dolayı 

AKS bu verileri kaydedip bütününü arayüze göndermektedir. Bu kayıt işlemini de BYS 

verilerinin başında ve sonunda olan karakterler sayesinde yapmaktadır. 



 

95 
 

 
 

AKS kartı üzerinde 4 adet voltaj bölücü devre, 4 adet akım 75 amperlik akım sensörü, 

GPS modülü, dakikadaki devir sayısı sensörü ve hidrojen kaçağını tespit etmek için 

hidrojen sensörü bulunmaktadır. Dakikadaki devir sayısı ve hız sensörü verileri haricindeki 

tüm sensör verileri analog olarak okunmaktadır. Bu veriler izleme ekranına,  

 

 

BYS’ den alınan verilere eklenerek LoRa 

modülü aracılığıyla gönderilmektedir. LoRa 

modüllerinin parametre ayarları USB bellek 

aracılığıyla ayarlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

AKS kartı 

üzerinde bulunan LoRa modülünün gönderdiği veriler 

kontrol merkezindeki LoRa tarafından alınarak izleme 

ekranına yazdırılmaktadır. 
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Hidrojen kaçağı oluşması halinde AKS, analog olarak sensör değerini okuyup flaşörü yak 

komutu vermektedir. Araç için izleme ekranı arayüzünün yanında tasarlanmış olan araç 

içi haberleşme ekranı arayüzü aracılığıyla AKS kartının 3. Alıcı haberleşme pinine uygun 

değerler aktarılmaktadır. AKS kartı da gelen verilerin değerlerine göre komutları yerine 

getirmektedir. Bu komutlara silecek ve far örnek verilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araç içi ekranda, araç verilerinde herhangi bir anormallik 

olması durumunda pilota uyarı verilmektedir. Arayüzün 

alınan her bir değeri uygun boşluklara yerleştirebilmesi için 

her bir veri arasına “;” konulmaktadır. Alınan her bir değerin 

solunda ve sağında “;” bulunmaktadır. BYS değerleri de “;” 

ile ayrılmaktadır.  

Python’ın Tkinter kütüphanesi üzerinden geliştirilmiş olan arayüz, verileri de “;” ‘e göre 

ayırmaktadır. 

 

 
 

Deneysel Çalışma 
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Boyut (PCB / Kutu) 

 

AKS kartının uzunluğu 162mm, genişliği 124mm, yüksekliği de 27mm’dir. 

 

 

AKS kartının araç içerisinde sağlam durması ve zarar görmemesi için 3 boyutlu yazıcıdan 

kutu basılmıştır. Bu kutunun uzunluğu 181mm, genişliği 143mm ve yerden yüksekliği 

63mm’dir. 
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İstenilen tüm veriler ve belgeler tablodaki gerekli yerlerde link olarak verilmiştir. Deneysel 

çalışmalar ve üretim çalışmaları da tablodaki linkte yer almaktadır. 

 

https://we.tl/t-qcDMC544JF  

 

  
Önceki 

Tasarım 
Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : - 

a) Araç İçi Haberleşme Sistemi 

b) Arıza Teşhisi 

c) Araç Durumunun İzlenmesi ve 

Kullanıcıya İletilmesi 

https://we.tl/t-qcDMC544JF
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d) Araç Verilerinin İzleme Merkezine 

Aktarılması 

 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: - 

At Mega 2560 

https://we.tl/t-qcDMC544JF  

AKS G/Ç sayısı : - 16 Analog, 54 Dijital G/Ç 

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: - https://we.tl/t-qcDMC544JF  

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: - https://we.tl/t-qcDMC544JF  

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: - https://we.tl/t-qcDMC544JF  

Yazılım Algoritması : - https://we.tl/t-qcDMC544JF  

Deneysel Çalışma : - https://we.tl/t-qcDMC544JF  

Boyut (PCB / Kutu) : - 162x124mm/ 181x143x56mm 

 

10. DİREKSİYON SİSTEMİ 

 

Aracımızda direksiyon yönlendirme sistemi kremayer ve pinyon dişliler ile sağlanmıştır. 

Direksiyonun dönme hareketi, pinyon dişlisine iki adet kardan mafsalı bağlantısı ile 

sağlanmıştır. Tüm düzeneklerin montajı ön aksamın arkasında olacak şekilde yapılmıştır. 

Kullanılan silindirik kremayer dişlinin kayma ekseni upright parçalarının ortasından 33,7 

mm önde bulunmakta olup, tie rod bağlantıları upright parçalarının gerisine doğru 

yapılmıştır. Tasarımın bu şekilde olmasının nedeni ise Ackerman prensibine uygun bir 

yönlendirme düzeneği tasarlamaktır. Kremayer dişlisini upright’tan çıkan yönlendirme 

koluna bağlarken karşılaşılan sorun ise hesaplamalarda aracın dönme yarıçapının 4 

metreden 7,7 metreye çıkması olmuştur. Bunun sebebi ise kremayer kayma ekseninin 

yönlendirme kollarının bağlantı eksenlerinden 175,25 mm önde olmasıdır. Bu dezavantaj 

eksen parçasıyla birlikte tekrardan 4 metreye indirilerek avantaja çevrilmiştir. Eksen 

parçalarından yönlendirme kollarına olan bağlantılar erkek manda gözleri ile sağlanmıştır. 

Mafsal millerinin montajı yapılırken vibrasyonu önlemek ve hassaslığı sağlamak için 

mafsal eksenleri arasındaki açıyı şekilde görüldüğü gibi 45° içinde tutulmuştur.  

Aracın tekerlekleri maksimum dönüş açısını aldığında tekerlek ve şase arasında 1,35 cm 

boşluk meydana gelmektedir. 

 

https://we.tl/t-qcDMC544JF
https://we.tl/t-qcDMC544JF
https://we.tl/t-qcDMC544JF
https://we.tl/t-qcDMC544JF
https://we.tl/t-qcDMC544JF
https://we.tl/t-qcDMC544JF
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Ön Düzen Geometrisi 

 

Ackerman ideal direksiyon hassasiyeti için ve direksiyon geometrisinin araç dönüş 

yaparken içteki ve dıştaki tekerlerin farklı açılarla dönmesini sağlayarak araç için kusursuz 

dönüş sistemini sağlamak için tasarlanmış bir prensiptir. Ackerman hesaplamaları, 

kurallarda belirtilen direksiyon açısının tekerde maksimum 30-35 derecelik karşılığının 

olması gerekliliği parametresi üzerine kurulmuştur. Görselde belirtildiği gibi sağa dönüşte 

iç tekerlek 35 derece dönerken dış tekerlek 26,72 derece dönmektedir. Bu değerlerin 

hesaplanması yapılırken six-bar-linkage mekanizması kullanılmıştır. Bunun sebebi, 

gerçek dönme yarıçapını hesaplayabilmek ve aracın süspansiyon sistemindeki dinamik 

kuvvet çıkarımlarını buna göre yapabilmektir. Ackerman prensibine göre hesaplanan 

değerler ile gerçek değerler arasındaki fark buradan doğmaktadır. Don Knowles’in yazdığı 

“Automotive Suspension And Steering System” adlı kitaptan faydalanarak yapılan 

hesaplamalarda; 

 

 
 

l= 1875 mm                                        

R1= 3400 mm 

w= 1321.96 mm 

β= 19,33° 

d= 150 mm 

a2= 900 mm 

tan𝛿𝑖 = 0,6844   𝛿𝑖= 34.3890°     tanδo= 0,4617          δo = 24.7859° 



 

101 
 

 
 

Aşağıdaki görsellerde direksiyon sisteminin ön düzen geometrisinin açı ve mesafe 

değerleri belirtilmiştir. Ackerman prensibine göre iç ve dış tekerlek açılarının alması 

gereken değerler gösterilmiştir. 

 

                      
 

Aşağıdaki görselde fiili duruma göre iç ve dış tekerleklerin açılarının alması gereken 

değerler gösterilmiştir. 

 

 
 

 

Bisiklet Modeline Göre Dönüş Yarıçapı Hesabı 

 

Şekilde gösterildiği gibi OC ve arka aksam arasında oluşan üçgenden R değerini 

çıkartarak bisiklet modeline göre dönüş yarıçapı hesaplanabilir. Bu değeri hesaplarken 

Ackerman’e bağlı aracın maksimum dönüş açısı dikkate alınmıştır. 

 

cot δ= (cot34.3890+ cot24.7859)/2   

cot δ= 1,813   
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l=1875mm  

a2=900mm  

 

R= 3.517 metre olarak hesaplanmıştır. 

 

                         

 
   

Dış Tekerleğe Göre Dönüş Yarıçapı Hesabı  

 

Şekilde görüldüğü gibi aracın maksimum dönüş açısına göre dış tekerleğe göre dönüş 

yarıçapı 4.492 metre olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

Kremayer ve Pinyon Dişli Hesabının Yapılması; 

 

Şekilde gösterildiği gibi aracın iç tekeri maksimum 35° döndüğünde kremayer dişlisi 68.99 

mm yatayda hareket etmektedir. Rot kolu uzunluğu da 456.33 mm’dir. Dişlilerde modül 

2’ye göre tasarım hesabı yapılmıştır. Ayrıca direksiyonun sağa 150° ve sola 150° olacak 

şekilde dönme açısı belirlenmiştir. 

Bu parametreleri birleştirerek yapılan hesaplamalarda silindirik kremayer dişlisi 68.99 mm 

hareket ettiğinde pinyon dişlisinin 150° döndüğü hesaplanmıştır. Pinyon dişlisinin çevresi 

buradan oran-orantı hesabı ile 165.576 mm olarak hesaplanmıştır. 2πr =165.576 mm 
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eşitliğinden r = 26,35 mm olarak hesaplanmıştır. Pinyon dişlisinin çapı yaklaşık 52 mm 

olarak hesaplanmıştır. 

                                                                                  

m * t= L 

m= modül sayısı 

L= pinyon dişli bölüm dairesi çapı 

t= diş sayısı 

   

Bu eşitliğe göre kullanılan pinyon dişlinin diş sayısı 26 olarak hesaplanmıştır. Bu 

hesaplamalara göre pinyon dişlisi kremayer dişlisinin üzerinde en fazla 138 mm 

oynamaktadır. Fakat kremayer dişlisinin uzunluğu şekilde belirtildiği gibi 300 mm olarak 

belirlenmiştir. Bunun nedeni aracın dinamik kuvvetlerine olan mukavemetini arttırmak için 

tie rod uzunluğu olabildiğince optimum seviyede tutulmuştur. Kremayerdeki belirttiğimiz 

yatayda 68.99 mm’den fazla hareketi engellemek için kremayer dişlisinde hesaplanan 

yerlere cıvata deliği açılmıştır.  

Bu cıvata, tasarımı yapılan dişli kutusunun çeperine çarparak fazla hareketi önlemektedir. 

Aşağıdaki şekilde açılan deliklerin konumlarının hesabı belirtilmiştir. 

 

 
 

Direksiyon Oranının Hesaplanması 

 

Ön tekerleklerin dönüş açılarının ortalaması alınarak ön tekerleğin dönme miktarı 

bulunabilir ve aşağıdaki eşitlikte bu değerin nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir.  

 

Direksiyon dişli oranı = Direksiyon simidinin dönme miktarı (derece) / Ön tekerleğin dönme 

miktarı (derece) 

Yukarıdaki eşitlik kullanılarak ön tekerleklerin dönme açılarının ortalaması, 

((35° + 26,72°) / 2) = 30.86° olarak hesaplanmıştır. 

Direksiyon simidinin dönüş açısı 150°’dir. Gerekli hesaplamalar yapıldığında direksiyon 

dişli oranı, 

150 / 30.86 = 4,86 olarak hesaplanmıştır.  

 

Yönlendirme oranı yaklaşık olarak 1:5 hesaplanmıştır. 
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Teorik ve Gerçek Durum İçin İç Ve Dış Tekerlek Dönüş Açıları Değerleri 

 

 

Direksiy

on 

Dönüş 

Açısı 

Sola Dönüş Açıları Sağa Dönüş Açıları 

Teorik Değerler Gerçek Değerler Teorik Değerler Gerçek Değerler 

İç 

Tekerle

k Açısı 

Dış 

Tekerle

k Açısı 

İç 

Tekerle

k Açısı 

Dış 

Tekerle

k Açısı 

İç 

Tekerle

k Açısı 

Dış 

Tekerle

k Açısı 

İç 

Tekerle

k Açısı 

Dış 

Tekerle

k Açısı 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 2,19 2,13 1,85 1,83 2,19 2,13 1,85 1,83 

20 4,15 3,95 3,73 3,63 4,15 3,95 3,73 3,63 

30 5,95 5,55 5,63 5,42 5,95 5,55 5,63 5,42 

40 7,61 6,96 7,57 7,2 7,61 6,96 7,57 7,2 

50 9,86 8,8 9,55 8,96 9,86 8,8 9,55 8,96 

55 11,08 9,76 10,57 9,85 11,08 9,76 10,57 9,85 

60 12,17 10,6 11,58 10,71 12,17 10,6 11,58 10,71 

65 13,42 11,54 12,61 11,58 13,42 11,54 12,61 11,58 

70 14,55 12,37 13,66 12,46 14,55 12,37 13,66 12,46 

75 15,44 13,02 14,73 13,33 15,44 13,02 14,73 13,33 

80 16,82 13,99 15,81 14,2 16,82 13,99 15,81 14,2 

85 17,91 14,75 16,91 15,07 17,91 14,75 16,91 15,07 

90 18,77 15,33 18,04 15,93 18,77 15,33 18,04 15,93 

95 20,03 16,17 19,18 16,8 20,03 16,17 19,18 16,8 

100 21,56 17,17 20,35 17,67 21,56 17,17 20,35 17,67 

105 23,47 18,39 21,54 18,53 23,47 18,39 21,54 18,53 

110 24,83 19,23 22,78 19,4 24,83 19,23 22,78 19,4 

115 26,38 20,18 24,03 20,27 26,38 20,18 24,03 20,27 

120 27,72 20,98 25,33 21,13 27,72 20,98 25,33 21,13 

125 28,68 21,54 26,67 22 28,68 21,54 26,67 22 

130 29,12 21,8 28,06 22,87 29,12 21,8 28,06 22,87 

135 30,67 22,69 29,5 23,74 30,67 22,69 29,5 23,74 

140 32,41 23,68 31,02 24,61 32,41 23,68 31,02 24,61 

145 33,25 24,15 32,6 25,48 33,25 24,15 32,6 25,48 

150 34,92 24,79 34,28 26,36 34,92 24,79 34,28 26,36 
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                                                          Dişli Kutusu Tasarımı 

 

 
Dişli Kutusu Montajlı Hali 

 

Direksiyon sisteminin CAD dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

 

https://we.tl/t-wQSObRN4hD  

11. KAPI MEKANİZMASI  

 

Aracın üzerinde sağda ve solda olmak üzere aynı boyutlarda iki adet kapı bulunmaktadır. 

Kapı boyutları ve yüzey alanı kurallarda da belirtildiği gibi 0,4 metrekareden fazla olacak 

şekilde tasarlanmıştır.  

https://we.tl/t-wQSObRN4hD
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Aşağıdaki görselde de belirtildiği gibi kapının toplam yüzey alanı 0.57 metrekaredir ve 

kurallardaki gereksinimler sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın üzerinde kapıların hareketi için tasarımı takımımıza ait olan bir menteşe tasarımı 

kullanılmıştır. Kapılar araç gövdesine aşağıdaki görselde belirtildiği gibi her iki kapı için 2 

farklı bölgeden menteşeler yardımıyla bağlanmıştır.  

 

 

Araç üzerinde her kapı için 2’şer adet bulunan menteşeler, araç gövdesine ve kapı 

yüzeyine montajlanırken düz yüzeylere montajlanmıştır. Bunun birkaç sebebi 

bulunmaktadır; 

 

1. Kullanılan menteşeler 2 adet parçanın birbirine metrik 6 civatalar yardımı ile 

montajlanması ile oluşturulmuştur. Araç üzerindeki menteşenin 2 adet olması 

nedeniyle ve bu mentşelerin doğru bir şekilde çalışabilmesi için montaj 

esnasında kullanılan civataların dikey olarak aynı eksende tutulmuştur. 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi menteşenin hareketini sağlayan pin 

kısımları aynı eksendedir.  
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2. Kullanılan menteşeler araç gövdesine ve kapı yüzeyine yapıştırıcı 

kullanılarak montajlanmıştır. Bu nedenle yapıştırma yüzeyini maksimum 

düzeyde tutmak için araç gövdesinde ve kapı yüzeyinde menteşelerin 

montajı için daha düz olan yüzeyler tercih edilmiştir. 

3. Menteşeler kapı yüzeyine montajlanırken kurallarda da belirtildiği gibi kapı 

çerçevisinin araç gövdesinde en az 2 cm genişliğinde yüzeye temas 

etmesine dikkat edilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kapı çerçevesinin araç gövdesindeki teması için aracımız 

üzerinde 3,6 cm bir temas yüzeyi bırakılmıştır ve kurallarda belirtilen en az 2 cm olması 

gereken temas yüzeyi sağlanmıştır. 

 

Bırakılan bu temas yüzeyinde kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık elemanı olarak 

kapı fitili kullanılmıştır. Kapı kapatıldıktan sonra 0.2 mm kalınlığında herhangi bir cisimin 

kapı ile araç gövdesi arasına girmemesi sağlanmıştır.  

 

Kapı mekanizmasında kullanılan menteşeler 6000 serisi alüminyum alaşım ham 

maddesinden üretilmiştir. Kullanılan alüminyum serisinin çekme dayanımı maksimum 280 

MPa’dır. Menteşelerin boyutlandırılması yapılırken maksimum çekme dayanımının altında 

kalacak şekilde ve güvenli bir şekilde çalışabilecek boyutlarda tasarlanmıştır ve yapılan 

tüm analizler Ansys/Workbench ortamında yapılmıştır. Kapı üzerinde bulunan 2 adet 

menteşeden üstte bulunan menteşeye kapının kütle merkezinden dolayı 2500 N.mm bir 
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moment ve çekme kuvveti uygulanmıştır. Aşağıdaki görselde menteşelere uygulanan 

kuvvet, moment miktarları ve bölgeler belirtilmiştir. 

 

                    
 

 

Yukarıdaki görselde belirtildiği gibi maksimum çekme kuvveti pin bölgesinde 232 MPa 

olarak hesaplanmıştır ve diğer yüzeyler de 60 MPa’ın altında kalarak güvenli bir şekilde 

çalıştıkları tespit edilmiştir. 

 

Mesh (Ağ) Yapısı 

 

                   
 

 

Kapı üzerindeki altta bulunan menteşeye kapının kütle merkezinden dolayı 2500 N.mm 

bir moment ve bir basma kuvveti uygulanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda kapı üzerinde bulunan her 2 menteşe de aşağıdaki şekillerde 

belirtildiği gibi 280 MPa çekme dayanımının altında değerlere ulaşmıştır ve güvenli bir 

şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. 
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Kapımızın kapanma ve kilitlenme mekanizmasında içte ve dışta olmak üzere 2 farklı kapı 

kulpu kullanılmıştır. Aşağıdaki görselde kapı üzerindeki dış kulp, kilitleme mekanizması, 

kapının iç yüzeyinde bulunan ve aracın içerisinden kapının açılmasını sağlayan iç kulp 

belirtilmiştir. 

 

            
 

Aracın kapısı açık konumdayken hiçbir kilitleme mekanizması olmadan sadece itme 

kuvveti ile kapı kapanabilmektedir. Kapı kapalı konuma getirildikten sonra herhangi bir ek 

müdahale ihtiyacı duymadan kapalı konumda kalması sağlanmıştır. Aracın kapısını tekrar 

açık konuma getirmek için kapı üzerindeki kulplar kullanılmıştır. Araç kapısı kapandıktan 

sonra bir anahtar yardımıyla kilitlenmesi ve anahtar ile tekrar kilit açık konuma getirilerek 

açılması sağlanmıştır. Aşağıdaki görselde belirtildiği gibi, kapı kapandıktan sonra anahtar 

yardımı ile kilitlenerek kilitli kalmasını sağlayan sistem belirtilmiştir. Kapı kilitliyken anahtar 

kullanılarak kilit sistemi tekrar açılana kadar kapı kulpu hareket ettirilerek araç kapısının 

hiçbir şekilde açılmaması sağlanmıştır. Kapı üzerindeki iç kulp, dış kulp ve kapanma 

mekanizmasının kapı üzerindeki montajlı hali belirtilmiştir. 

 

                     
 

 

 

Aşağıdaki görsellerde kapı mekanizmasının üretim aşamaları ve montajlı halleri 

belirtilmiştir. 
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Kapı mekanizmasının CAD dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

https://we.tl/t-VIybhfOXFU  

 

12. MEKANİK DETAYLAR 

   

Bu yıl yeniden tasarladığımız aracımızın kabuk tasarımı, şasi tasarımı ve rollbar tasarımı 

ve üretimi başarıyla tamamlanmıştır. Yeni aracımızda karbon fiber şasi kullanılmıştır.  

Eski aracımıza göre daha aerodinamik, daha verimli ve daha güvenli bir araç ortaya 

çıkarılmıştır. Bunların yanında görsel tasarımına da önem verdiğimiz aracımız şehir 

konseptine daha uygun bir hale getirilmiştir. 

Aracımızın teknik detaylarına aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz. 

 

https://we.tl/t-VIybhfOXFU
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Rollbar 

 

Rollbar 6000 serisi alüminyumdan üretilmiş olup, şasiye doğrudan ve dik bir şekilde 7 

noktadan cıvata ile sabitlenmiştir. Rollbar boru şeklinde 30 mm çapında olup, et kalınlığı 

3mm olacak şekilde üretilmiştir.  
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Rollbar Rollcage Üstten Kuvvet 

 

 
 

Malzeme Özellikleri 

Ad  6063-T6 

Model tipi İzotropik Doğrusal Elastik Analizi 

Varsayılan hata kriteri Bilinmeyen 

Akma mukavemeti 2,15e+008 [N/m2] 

Gerilme mukavemeti 2,4e+008 [N/m2] 

Elastik modül 6,9e+010 [N/m2] 

Poisson oranı 0,33 [-] 

Kütle yoğunluğu 2700 [kg/m3] 

Yırtılma modülü 2,58e+010 [N/m2] 

Termal genleşme katsayısı 2,3e-005 [/Kelvin] 

 

Model Bilgisi 

Hacimsel Özellikler 

Hacim 2,7393e+006 [mm3] 

Kütle 7,5878 [kg] 

 

 Etüt Özellikleri 

Analiz tipi Statik 

Mesh tipi Katı Mesh 

Termal etki Açık 

Sıfır gerilim sıcaklığı 298 [K] 

 

Mesh (Ağ) Yapısı ve Yükler 

Modelde kullanılan ağ yapı (mesh) Global Meshing Control tekniğidir. Resolution değeri 2 

yapılmıştır.  
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Yapılan meshlemede node sayısı 99,402 ve element sayısı 47,245 olarak hesaplanmıştır. 

Şekilde ağ yapısı gösterilmiştir. Mesh kalitesi de ‘’Mesh Metric’’ Element Quality değerinin 

mesh kalitesi için uygun olduğu görülmüştür.  

Mesh tipi Katı Mesh 

Jakoben noktalar  7 Noktalar 

Minimum eleman boyutu 1,6581 mm 

Mesh kalitesi Yüksek (%75) 

Toplam düğüm 99402 

Toplam eleman 47245 

 

Yapısal analizde rollbar üst noktası ve alt noktası arasında 2800 N değerinde noktasal 

kuvvete maruz bırakılmıştır.  

 

                           
 

Çözüm 

Yuvarlanma kafesinin (roll cage) üst noktası ve en alt noktası arasında 2000 N değerinde 

noktasal kuvvet uygulanmıştır.      

Aracın yerden yüksekliği 200 değerine bölünerek kıyaslanacak değer 5,60 olarak 

hesaplanmıştır. Aşağıdaki görselde belirtildiği üzere yer değiştirme değerimiz minimum 

(3,9202 mm) ve maksimum (0,49009 mm) değerleri Ansys/Workbench ortamında 

hesaplanmıştır. 

         
Roll bar ve roll cage için alüminyum 6000 serisi kullanılmış olup, 280 MPa akma 

dayanımına sahiptir. Yapılan analiz sonucunda 2800 N yük uygulanarak akma dayanımı 

268,07 MPa olarak hesaplanmıştır ve aşağıdaki görselde gösterilmiştir. 
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Güvenlik Faktörü 

Güvenlik faktörü minimum 1,0445 olup, maksimum 10-15 arasında hesaplanmıştır ve    

aşağıdaki görselde belirtilmiştir. 

 
 

 

 

Rollbar Rollcage Yan Kuvvet 

 

 

 

Malzeme Özellikleri 

Ad  6063-T6 

Model tipi İzotropik Doğrusal Elastik Analizi 

Varsayılan hata kriteri Bilinmeyen 

Akma mukavemeti 2,15e+008 [N/m2] 

Gerilme mukavemeti 2,4e+008 [N/m2] 

Elastik modül 6,9e+010 [N/m2] 

Poisson oranı 0,33 [-] 

Kütle yoğunluğu 2700 [kg/m3] 

Yırtılma modülü 2,58e+010 [N/m2] 

Termal genleşme katsayısı 2,3e-005 [/Kelvin] 
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Etüt Özellikleri 

Analiz tipi Statik 

Mesh tipi Katı Mesh 

Termal etki Açık 

Sıfır gerilim sıcaklığı 298 [K] 

 

Mesh (Ağ) Yapısı  

Mesh tipi Katı Mesh 

Jakoben noktalar  7 Noktalar 

Minimum eleman boyutu 1,6581 mm 

Mesh kalitesi Yüksek (%75) 

Toplam düğüm 99402 

Toplam eleman 47245 

 

Rollbar’daki her iki analizde de aynı mesh (ağ) yapısı kullanılmıştır. 

Yükler 

 
Çözüm 

Yuvarlanma kafesinin (roll cage) üst noktası ve en alt noktası arasında 1000 N değerinde 

noktasal kuvvet uygulanmıştır. Aracın yerden yüksekliği 200 değerine bölünerek 

kıyaslanacak değer 5,60 olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki görselde belirtildiği üzere yer 

değiştirme değerimiz minimum (4,1711 mm) ve maksimum (0,149039 mm) değerleri 

Ansys/Workbench ortamında hesaplanmıştır. 
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Güvenlik faktörü minimum 0 - 23591 olup, maksimum 10 - 15 arasında hesaplanmıştır ve 

yukarıdaki görselde belirtilmiştir.  

Dış Kabuk Üretimi 

Dış kabuk üretiminde düşük viskoziteli epoksi esaslı elyaf laminasyon reçinesi, orta hızda 

sertleştirici, UD karbon-fiber kumaş, karbon-fiber kumaş, 3mm kalınlığında köpük 

kullanılarak üretim yapılmıştır. Dış kabuk üretimi elle yatırma metodu ile yapılıp kabuk 

üretiminde iki adet kalıp kullanılmıştır. 

 

Kalıbın yüzeyine öncelikle kalıp ayırıcı sürülerek kabuğun kalıptan daha rahat ayrılması 

sağlanmıştır. Ardından %24 oranında sertleştirici ile %76 oranında reçine karıştırılarak 

sürülmüştür. Bunun üzerine karbon fiber yatırıldıktan sonra her katta reçine karbon fibere 

yedirilmiştir.  

         

Araçta ekstra mukavemet gerektiren yerlere ikinci karbon-fiber katından sonra köpük ve 

UD karbon fiber kumaş yerleştirilmiştir.   

Dört kat karbon-fiber atıldıktan sonra vakum torbası, vakum keçesi, delikli naylon, soyma 

kumaşı kullanılarak yatırma ve torbalama işlemi tamamlanmıştır.  
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Kabuk 5-6 saat vakumda kalarak kürleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki görsellerde 

aracın yapılan vakum sonrası oluşan kabuk yüzeyi ve tamamen karbon-fiber malzemeden 

oluşan şasenin montajlı hali gösterilmiştir. 

      

Aynalar 

Tasarımda gösterildiği gibi her iki kokpitin yanında bulunan ve her biri 10651,98 mm2 

olarak hesaplanan dikiz aynaları tasarlanmıştır. Aşağıdaki şekilde dikiz aynasının 

ölçeklendirilmesi gösterilmiştir.  

 

Aşağıdaki görsellerde dikiz aynalarının araç üzerine montajlanmış hali gösterilmiştir. 
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13– 14. YAKIT PİLİ VE KONTROL SİSTEMİ 

 

 

         H-1000XP Yakıt Pili Sistemi 

 

 

Kategori Değer 

Yakıt Pili Tipi PEM 

 

 

 

Fiziksel 

Hücre Sayısı 50 

Ölçüler 264mm x 203mm x 

104mm 

Montaj 4 x M6 

 

Ağırlık 

Yığın < 4.9kg 

Sistem < 6.8kg 

 

Performans 

Maksimum Güç 1100W 

Anma Akımı 0 - 33.5A @ 30V 

DA Voltajı 25V - 48V 

 

 

 

Yakıt 

Reaktantlar Hidrojen ve Hava 

Bileşim %99.99 kuru H2 

H2 basıncı 7.2 - 9.4 PSI 

Hidrojen Bileşimi 

1000W’ta ya da 

debide 

 

12.5SLPM 

 

 

 

 

İşlem 

Dış (Harici) Sıcaklık 5 - 35°C 

Max Yığın Sıcaklığı 65°C 

Nemlendirme Kendiliğinden 

nemlendirme 

Havalandırma Hava 

Göreli Nem 10%-95%RH yoğuşmasız 

Çalışma Bataryası 12V 
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H-1000XP Yakıt Pili Sistem Kontrolcüsü 

 

 
 

En iyi durumda çalışması için yığını ve tüm çevre birimlerini kontrol eder. Yığın sıcaklığı 

kontrolü, yığın purge oranı kontrolü, yığın akımı ve voltajı izleme, H2 konsantrasyonunun 

izlenmesi (H2 sensörü gereklidir.), cihazı düşük voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık gibi olası 

arızalardan koruma, hidrojen beslemesini kontrol etme ve kapatma ve RS232 bilgisayarla 

haberleşme gibi özellikleri mevcuttur. 

 

Yakıt pili kontrolcüsü, yakıt pilinin optimum düzeyde güvenli şekilde çalışabilmesi için 

gereken stabilizasyonları yapmaktadır. Çıkışta istenen gücü sağlayabilmek için artan akım 

ve azalan voltaj gibi dengelemeleri yaparken cihazın sınır değerlere yaklaşma eğiliminde 

bulunması halinde gerekli uyarıları yaparak devamı durumunda sistemin kapanmasını 

sağlar. Aynı şekilde yakıt hücrelerinin çalışması esnasında artan iç sıcaklık, ortamda 

azalan hava oranı gibi değerleri de dengeleyebilmek için yakıt hücrelerinin ön tarafında 

bulunan 4’lü fan sistemlerini gerektiğinde devreye alıp gerektiğinde azaltarak veya 

tamamen kapatarak iç sıcaklık ayarlamasını ve havalandırmasını sağlamaktadır. 

 

Kontrol kutusunun kablo tarafındaki Kontrolcü Sinyal Bağlantıları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
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Raporlanabilir Diğer Parametreler: 

 

İsim Veri 

Aralığ

ı 

Çözünürlü

k 

Bilgi 

Akış 

Hızı 

Frekan

s (Hz) 

Yakıt Pili 

Yığın 

Voltajı 

 

25 – 50V 

 

0.3V 

 

9600 

 

1

k 

Yakıt Pili 

Yığın 

Akımı 

 

0 – 60A 

 

0.3A 

 

9600 

 

1

k 

Yakıt Pili 

Gücü 

0 – 

1500W 

1W 9600 1

k 

Yakıt Pili 

Yığın      

Sıcaklığı 

 

0 – 70 

 

0.5C 

 

9600 

 

1

k 

Batarya 

Voltajı 

11 – 14V 0.2V 9600 1

k 

 

H-1000XP Yakıt Pili Sistemi polarizasyon eğrisi aşağıdaki görselde belirtilmiştir. 
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H-1000xp Yakıt Pili Sistemi Test Grafikleri 

 

150W-840W aralığında Stabil Yakıt Pili Sistemi Verimlilik Grafiği ve 80W-840W Güç 

Arasında Sistemin Ortalama Yakıt Tüketimi ve Sıcaklık Eğrisi aşağıdaki görsellerde 

belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

 Yakıt Pili Sistemi Bağlantı Şeması 

 

Tüp Kutusu Tasarımı 

Şartnamede istendiği üzere tüp kutusu tasarımı aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 
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15. ARAÇ ELEKTRİK ŞEMASI 
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16. ORİJİNAL TASARIM 

Direksiyon Eksen Parçası 
 

Direksiyon sisteminde bulunan eksen parçası sayesinde aracın minimum dönüş yarıçapı 

7 metreden 4.3 metreye indirilmiştir. Bu durum aracın virajlarda yola tutunmasını ve 

sürücünün direksiyon hakimiyetini kolaylaştırmıştır. Ek olarak, tasarlanan eksen parçası 

sayesinde tie rod’un süspansiyon sistemindeki amortisöre çarpma tehlikesi de ortadan 

kaldırılmıştır. 
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Kapı Kilit Mekanizması 

 

Araç üzerinde kullanılan kilit sisteminde kulp ile bağlantılı olan parça aşağıdaki şekilde 

belirtildiği gibi kilit kapalı konumda iken hiçbir temas yapmadan çalışabilmektedir. Kilit 

kapalı konuma getirildikten sonra kulp ile bağlantılı parçanın ve kulpun hareketi  

engellenerek kapının açılması engellenerek kapının kapalı ve kilitli kalması 

sağlanmaktadır. 
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Araç Kontrol Sistemi 

 

Sürücünün rahat bir şekilde işlem yapabilmesi için dokunmatik ekran kullanılmaktadır. 

Kendi tasarımımız olan araç içi arayüz sayesinde gerekli tüm değerler kullanıcıya 

iletilmektedir. Dokunmatik işlevi sayesinde kolaylıkla komutları yerine getirebilmektedir. 
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17. DESTEK KULLANIM TABLOSU 

 

Malzeme Adı Malzeme Fotoğrafı Kullanım Amacı 

A kolları helikoil 

uygulaması 

  

A kollarının bağlantı 

yuvalarının daraltılması 

Switch ve button 

  

Araç içinde ve devre 

üzerinde kullanılması 

433 Mhz 5dB anten 

  

Lora modüllerinin 

haberleştirilmesi 

12V DA fan 

  

Batarya paketi ve devre 

kartları üzerinde 

kullanılması 
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Devre kartı baskıları  

  

Baskı devre çıkartılması 

Bakır plaket 

  

Baskı devre yapılması 

Polyester macun  

  

Genel kullanım 

Konnektör 

  

Araç içi kablolama 

yapılması 
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Locknut ve cıvata 

  

Motor parçalarının 

birleştirilmesi 

Zımpara 

  

Genel kullanım 

Bagaj pistonları 

  

Bagaj kapağının 

kaldırılması 

Hidrojen sensörü 

  

Yakıt pili güvenliğinin 

sağlanması 

5V DA röle 

  

Genel kullanım 
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Bobinaj masrafları  

 

Motorun sarımlarının 

tamamlanması 

 

 

 


