
 
 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE  

ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI 

 

TEKNİK TASARIM RAPORU 

Teslim Tarihi: 1 - 4 Ağustos 2021 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE:   SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER 

ÜNİVERSİTESİ 

ARAÇ VE TAKIM İSMİ:  REVOLT EVO / SUBÜ TETRA 

DANIŞMAN (VARSA):  BARIŞ BORU 

TAKIM KAPTANI:   YUSUF ÇELİK 

KATEGORİ:  ELEKTROMOBİL HİDROMOBİL 

 
  



 
 

İÇİNDEKİLER 

1. Araç Özellikleri Tablosu .................................................................................... 7 

2. Dinamik Sürüş Testi .......................................................................................... 8 

3. Yerli Parçalar .................................................................................................... 8 

4. Motor ................................................................................................................ 8 

 Tasarım Hesaplamaları ve Analiz Çalışmaları: .............................................. 9 

 Motorun Ana Gereksinimlerinin Belirlenmesi: ......................................... 9 

 Motorun Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi: ................................... 12 

 Stator ve Rotor Boyutlarının Hesaplanması: ......................................... 13 

 Manyetik Akı ve Relüktans Hesaplanması: ........................................... 14 

 Mıknatıs Boyutlarının Hesaplanması: ................................................... 14 

 Sargıların Modellenmesi ve Sargı Şemasının Elde Edilmesi:................ 15 

 Rotor Kaçak Relüktansı Hesaplanması: ............................................... 16 

 Hava Aralığı Relüktansı Hesaplanması: ............................................... 16 

 Motor Manyetik Modeli Hesaplanması: ................................................. 17 

 Motor Elektriksel Eşdeğer Model Hesaplanması: .............................. 20 

 Stator Sargı Faz Direnci Hesaplanması: ............................................ 20 

 Bakır Kayıplarının Hesaplanması: ..................................................... 22 

 Manyetik Çekirdek Kaybı Hesaplanması: .......................................... 22 

 Sürtünme ve Rüzgar Kayıplarının Hesaplanması: ............................. 23 

 Sonlu Elemanlar Analizleri: .......................................................................... 23 

 22 Kutup, 24 Oluk Motorun Manyetik Analizleri: .................................... 23 

4.2.1.1. Makine & Devre: ................................................................................ 23 

 Stator Ölçüleri ....................................................................................... 23 

 Oluk Modellenmesi: ............................................................................... 24 

 Sargıların Modellenmesi ....................................................................... 25 

 Rotor Ölçüleri ........................................................................................ 26 

 Kutup Verileri: ........................................................................................ 26 

 Analiz Ayarları ....................................................................................... 26 

 Simülasyon Sonuçları ........................................................................... 27 



 
 

 BLDC HUB Motorun Katı Model Mekanik Tasarımı ve Sonlu Elemanlar 

Analizinin yapılması: ............................................................................................. 32 

 Rotor Katı Modeli ve Statik Analizi: ........................................................ 32 

 Stator Paket Katı Modeli ve Teknik Resmi:............................................ 33 

 Motor Mili Katı Modeli ve Statik Analizi: ................................................. 34 

 Rotor Kapakları Katı Modeli ve Teknik Statik Analzi: ............................. 34 

 Tasarlanan Motorun Montajı Modeli: ..................................................... 35 

5. Motor Sürücü .................................................................................................. 36 

5.1. Devre Tasarımı ............................................................................................ 36 

5.2. Kontrol Algoritması ...................................................................................... 38 

5.3. Simülasyon Çalışmaları ............................................................................... 39 

5.4. Baskı Devre Çalışmaları .............................................................................. 40 

5.5. Üretim Aşamaları ......................................................................................... 42 

5.6. Motor Sürücü Verimliliği ............................................................................... 44 

5.7. Motor Sürücü Koruması ............................................................................... 44 

5.8. Karşılaştırma Tablosu .................................................................................. 44 

6. Batarya Yönetim Sistemi................................................................................. 45 

6.1. GİRİŞ ........................................................................................................... 45 

6.1.1. Batarya Yönetim Sistemi ve Görevleri .................................................. 45 

6.1.2. Batarya Gerilim Dengeleme İşlemi ........................................................ 46 

6.2. Dengeleme Devresi Tasarımı: ..................................................................... 46 

6.2.1. Pasif Dengeleme Yöntemi..................................................................... 46 

6.3. SOC Tahmin Algoritması ............................................................................. 47 

6.4. Kontrol Algoritması ...................................................................................... 50 

6.5. Devre Tasarımı ............................................................................................ 50 

6.5.1. LTC6803-2 Çalışma Mantığı ................................................................. 50 

6.6. Simülasyon Çalışmaları ............................................................................... 52 

6.7. Baskı Devre Çalışmaları .............................................................................. 53 

6.8. Üretim Çalışmaları ....................................................................................... 54 

6.9. Karşılaştırma Tablosu .................................................................................. 54 

7. Yerleşik Şarj Birimi .......................................................................................... 56 



 
 

7.1. GİRİŞ ........................................................................................................... 56 

7.1.1. Batarya Parametreleri ........................................................................... 56 

7.2. AGK TASARIM HESAPLARI ....................................................................... 57 

7.3. AGK TASARIM HESAPLARI ....................................................................... 57 

7.3.1. Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi ................................................. 58 

7.3.2. Güç Anahtarı ve Diyot Seçimi ............................................................... 58 

7.3.3. Yüksek Frekans Transformatör Tasarımı .............................................. 58 

7.3.4. Çıkış LC Filtre Tasarımı ........................................................................ 59 

7.4. DEVRE TASARIMININ YAPILMASI ............................................................ 60 

7.4.1. Mosfet Sürücü ve Kontrol Devresi ......................................................... 60 

7.4.2. Beslemeler ............................................................................................ 62 

7.4.3. Mikrodenetleyici Devresi ....................................................................... 63 

7.5. Simülasyon Çalışmaları ............................................................................... 64 

7.6. Devre Tasarım Çalışmaları .......................................................................... 66 

7.7. Üretim Çalışmaları ....................................................................................... 69 

7.8. Karşılaştırma Tablosu .................................................................................. 70 

8. Enerji Yönetim Sistemi .................................................................................... 71 

9. Batarya Paketlemesi ....................................................................................... 72 

9.1. Tasarlanan Batarya Paketi .......................................................................... 72 

9.2. Tasarlanan Batarya Paketinin Analizleri ...................................................... 75 

9.3. Uygulama ve Deneysel Çalışmalar .............................................................. 78 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ................................................................ 80 

10.1. Sistem Topolojisi ...................................................................................... 80 

10.1.1. Enkoder (AMT203-V Mutlak Enkoder) ............................................... 80 

10.1.2. Hall Sensörler (Melexis US1881) ....................................................... 81 

10.2. Kontrol Algoritması ................................................................................... 81 

10.2.1. Araç Modeli ........................................................................................ 81 

10.3. Benzetim Çalışmaları ............................................................................... 85 

10.4. Test sonuçları ........................................................................................... 86 

10.4.1. Uygulanan Test Senaryoları .............................................................. 89 



 
 

10.4.2. Dikkate Alınan İstisnai Durumlar ........................................................ 89 

10.5. Karşılaştırma Tablosu .............................................................................. 90 

11. Araç Kontrol Sistemi ....................................................................................... 91 

11.1. Motor Tork Kontrolü.................................................................................. 91 

11.2. Rejeneratif Frenleme ................................................................................ 91 

11.3. Araç Enerji Yönetim Sistemi ..................................................................... 91 

11.4. Araç Haberleşme Sisteminin Yönetimi ..................................................... 91 

11.4.1. Kullanılan Araçlar............................................................................... 91 

11.4.2. Tasarlanan AKS Donanımı ................................................................ 92 

11.4.3. CANBUS Veri Gönderme Alma ......................................................... 92 

11.5. Arıza Teşhisi ............................................................................................ 94 

11.6. Araç Durumu Görüntülenmesi Ve Kullanıcı Uyarıları ............................... 94 

11.7. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması ......................................... 96 

11.7.1. GSM Modülü ...................................................................................... 97 

11.7.2. RF Modülü ......................................................................................... 97 

11.7.3. Geliştirilen Bilgisayar Telemetri Programı .......................................... 98 

11.7.4. Geliştirilen WEB Uygulaması ............................................................. 99 

11.8. Karşılaştırma Tablosu ............................................................................ 102 

12. İzolasyon İzleme Cihazı ................................................................................ 103 

12.1. DEVRE TASARIMI ................................................................................. 104 

12.1.1. Ölçüm Devresi Tasarımı .................................................................. 105 

12.1.2. Opamp Seçimi ................................................................................. 106 

12.1.3. Ölçüm Devresi Algoritması Açıklaması ............................................ 106 

12.1.4. Algoritmanın Şablon Üzerinden Gösterimi ....................................... 107 

12.1.5. Boost Devresi Hesabı ...................................................................... 108 

12.1.6. Buck Devresi 12V-3.3V (R78E) ....................................................... 111 

12.1.7. STM32 DEVRESİ ............................................................................ 112 

12.2. Simülasyon Çalışmaları .......................................................................... 113 

12.3. Baskılı Devre Çalışmaları ....................................................................... 114 

12.4. Üretim Çalışmaları.................................................................................. 115 

12.5. Test Sonuçları ........................................................................................ 116 



 
 

12.6. Karşılaştırma Tablosu ............................................................................ 116 

13. Direksiyon Sistemi ........................................................................................ 117 

14. Kapı Mekanizması ........................................................................................ 128 

14.1. KAPI ....................................................................................................... 128 

14.2. Kapı Ve Sızdırmazlık Fitili ...................................................................... 130 

14.3. Kapı Menteşeleri .................................................................................... 130 

14.4. Kapı Kolları ............................................................................................. 132 

15. Mekanik Detaylar .......................................................................................... 134 

15.1. Teknik Çizimler ....................................................................................... 134 

15.2. Mukavemet Analizi ................................................................................. 135 

15.3. Dış Kabuk Üretimi .................................................................................. 136 

15.4. Kompozit Şasi İmalatı ............................................................................. 140 

15.5. Fren Sistemi ........................................................................................... 143 

16. Yakıt Pili ........................................................................................................ 144 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi ............................................................................... 144 

18. Araç Elektrik Şeması .................................................................................... 144 

19. Orijinal Tasarım ............................................................................................ 145 



 
 

1. Araç Özellikleri Tablosu 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 2714 

Genişlik mm 1215,51 

Yükseklik Mm 1200 

Şasi Malzeme Karbon Fiber 

Kabuk Malzeme Kompozit Malzeme 

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

Motor Tip  BLDC HUB, Yerli Üretim 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Yerli Üretim 

Motor gücü kW 0,85 x 2 

Motor verimliliği % 92 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 9x2 

Batarya type Li-ION Sony VTC5 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 72 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 39 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 84 

Batarya paketi enerjisi Wh 2.9kW 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir basıncı bar  

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

 

  



 
 

2. Dinamik Sürüş Testi 

Sürüş videosu ekteki drive klasöründe herkese açık olarak paylaşılmıştır. 

https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-

EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing 

 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

4. Motor 

 

Motor tasarımında genel yaklaşım, elektrikli aracın kullanılacak olan pistin analizi, 

elektrikli aracın parametreleri ve motor temel parametrelerinin belirlenmesidir. 

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek elektrikli araç motorunun gerekli pist 

analizi ve yarış esnasındaki zaman kısıtlamasından dolayı nominal çıkış gücü 850 

W’lık iki adet motor olacaktır. Elektrikli araçlar için piyasadaki yaygın olarak kullanılan 

https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing


 
 

bataryaların incelenmesi sonucunda aracın batarya gücü 2.9 kW, motor gerilim 

seviyesi 72 V DC olmasına karar verilmiştir. Sistemin farklı yollarda ve koşullarda 

moment ve hız ihtiyacını daha doğru belirlemek için elektrikli aracın modeli 

kurulacaktır. 

Elektrikli araçlarla ilgili yapılan literatür araştırmasında, dıştan rotorlu motor yani hub 

sistemi kullanımının tercih edildiği görülmüştür. 

Motor gücü ve aracın arka kısmındaki boyutsal sınırlandırmalar incelenerek motorun 

temel mekanik büyüklükleri belirlenecektir. Uygun oluk / kutup kombinasyonunu, 

parametreleri ve kullanılacak malzemeleri seçilmesinin ardından ANSYS Electronics 

yazılımının HFSS modülünü kullanarak motorun tasarım ve optimizasyonları 

gerçekleşecektir. Analizler sonucunda istenilen moment, hız ve verim gibi 

parametrelerin istenilen parametrelere yakınlığı incelenecektir. Uygun motor 

parametrelerinden sonra motorun mekanik katı modelinin çıkarıp araç üzerindeki 

yerleşimi yapılacaktır. Motor tasarım akış diyagramı Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 

 Tasarım Hesaplamaları ve Analiz Çalışmaları: 

 Motorun Ana Gereksinimlerinin Belirlenmesi: 

Motor gücünün ve ana gereksinimlerin belirlenebilmesi için araca etkiyen kuvvet 

bileşenlerinin hesaplanması gerekmektedir. Motorun en zor koşullar altında aracı 

güvenli bir şekilde harekete geçirebilmesi için, maksimum sürtünmeler göz önüne 

alarak yapılmalıdır. Şekil 2.2’de eğimli bir yolda araç üzerine düşen kuvvetler 

gösterilmiştir. 

Elektrikli aracı ileri yönde hareket edebilmek için çekiş kuvvetine (Fxf) ihtiyaç duyar. 

Çekiş kuvveti, yuvarlanma direnci kuvveti (Fr), hava direnci kuvveti (Fad), tırmanma 

kuvvetinin (Fh) üstesinden gelerek aracın hareket etmesini ve aracın ivmelenmesini 

(Fa) sağlar. Bu temel kuvvetlerin sistem üzerindeki etkilerine bağlı olarak dinamik bir 

model oluşturulmuştur. 

Şekil 4.1.1.1: Motor tasarım aşamaları 



 
 

 

Araç modelinin ilk adımı olarak çekiş kuvvetinin formülü Denklem 4.1’deki gibi 

tanımlanmıştır. Formüldeki değişkenler Şekil 4.2. üzerinde gösterilmiştir. 

 

Sürtünme direnci, araç tekerlek sürtünmesi tarafından oluşturulmaktadır. Yuvarlanma 

direnci kuvveti, araç ağırlığı (m) ile tekerlek lastik tipi ve basıncına bağlı olan 

yuvarlanma direnci katsayısının (fr) bir fonksiyonudur. Aracın lastikleri Anlas marka 

yarış lastikleri seçilmiştir. 

 

Hava içinde hareket eden araç üzerindeki sürtünme aerodinamik direnç kuvvetini 

oluşturur. Bu kuvvet, ön yüzey alanı (A), hava sürtünme katsayısı (Cd), hava 

yoğunluğu (ρ) ve araç hızının karesi (v) ile orantılıdır. 

 

Tırmanma kuvveti, yokuş aşağı hareket durumunda negatif değer alır. 

 

Hızın değişimi durumunda, araç ivmelenmek için ekstra kuvvete ihtiyaç duyar. Aracın 

yavaşlaması durumunda bu kuvvet negatif olacaktır. İvmelenme kuvveti Denklem 2.5 

ile elde edilir. 

 

Tablo 2’de verilmiş olan parametrelere bağlı olarak elektrikli aracın modeli Simulink 

ortamında oluşturulmuştur. Aracın modeli Şekil 2.4’te paylaşılmıştır. 

 

 
 

Tablo 4.1.1.1: Simülasyon parametreleri 

Parametreler Değerler 

Aracın kütlesi (kg) 130 

Şekil 4.1.1.1: Eğimli yolda elektrikli araca etkiyen 
kuvvetler 



 
 

Yük (kg) 80 

Toplam kütle, m (kg) 210 

Yuvarlanma direnci, fr 0.0075 

Hava yoğunluğu, ρ (kg/m3) 1.218 

Hava sürtünme katsayısı, 
Cd 

0.3427 

Araç ön alanı, A (m2) 1.28 

Tekerlek dış çapı (inç) 23 

Tekerlek dış çapı (m) 0.5818 

Araç istenilen hızı (km/h) 45 

 

Motorun temel parametreleri için referans alınan İstanbul Park pistinin analizi Tablo 4 

ve Şekil 2.3’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.1.1.2: İstanbul Park yarış pistinin analizi 

Yol Tipi Yol Bölge 

Numaras

ı 

Uzunluk (km) Giriş Hız 

(km/h) 

Çıkış Hızı 

(km/h) 

Ortalama 

Hızı (km/h) 

Süre (sn) 

Düz 1 0,40 60 75 67,50 21,33 

Yokuş Aşağı 2 0,20 75 80 77,50 9,29 

Yokuş Yukarı (%8) 3 0,65 80 30 55 42,54 

Yokuş Aşağı (Virajlı) 4 0,35 30 55 42,50 29,64 

Yokuş Aşağı 5 0,30 55 70 62,50 17,28 

Short Cut 6 0,40 70 50 60 24 

Yokuş Aşağı 7 0,40 50 70 60 24 

Yokuş Yukarı (%7.3) 8 0,40 70 55 62,50 23,04 

Yokuş Aşağı 9 0,20 55 65 60 12 

Viraj 1.Bölge 10 0,13 65 40 52,50 8,91 

Viraj 2.Bölge 11 0,13 40 30 35 13,37 

Viraj 3.Bölge 12 0,13 30 35 32,50 14,4 

Düz 13 0,30 35 60 47,50 22,73 

Tur Başı Toplam 
(km,dk) 

 3,99    4,375978 

Toplam Dakika      66,76 



 
 

 

Şekil 4.1.1.2: İstanbul Park yarış pistinin analizi 

Şekil 4.1.1’den referans alınarak aracın Matlab/Simulink ortamında matematiksel 

modellenmesi yapılmıştır ve sonucunda elektrikli motorun parametreleri çıkarılmıştır. 

Oluşturulan matematiksel model Şekil 4.1.3’te gösterilmiştir. 

 

 Motorun Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi: 

Motor tasarımındaki ana tasarım parametreleri, aracı güvenli bir şekilde hareket 

ettirmek için ihtiyaç duyulan tork ve hız değerleri olmuştur. Tasarım bu değerler 

ilerletilmiştir. Tablo 5’te motorun tasarım parametreleri ve bazı sonuçlar verilmiştir. 

Şekil 2.4’teki Simulink blok şemasında gösterildiği üzere, aracın istenilen çıkış gücü 

1700 W olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla motor gerilimi 72 V, motor gücü ise 850 W 

x 2 adet olarak seçilmiştir. Tablo 5’te batarya grubunun özellikleri paylaşılmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 4.1.1.3: BLDC motorun güç ve tork değerlerinin hesaplanması 



 
 

Tablo 4.1.2.1: Batarya ve motor parametreleri 

Batarya

 nomina

l gerilim(V) 

Batarya 

maksimum 

gerilim(V) 

Batarya 

nominal amper 

saat (Ah) 

Batarya 

maksimum 

akım(A) 

Batarya 

nominal 

güç 

72 V 84 V 39Ah 195 A 2886 Wh 

 

Çıkış gücü (W) 850 

Gerilim (V) 72 

Kutup sayısı 22 

Sargı tipi Y 

Oluk sayısı 24 

Rotor dış çapı (mm) 218 

Motor uzunluğu (mm) 40 

Mıknatıs kalınlığı (mm) 3,2 

Hava aralığı (mm) 1 

Tork dalgalanması (Nm) ±4.3 

Efficiency (%) ~ 91 

Anma hızı (rpm) 415 

Anma torku (Nm) 20 

 

 Stator ve Rotor Boyutlarının Hesaplanması: 

Rotor dış çapı önceki bölümlerde belirtildiği üzere 213 mm olarak hesaplanmıştır. 

Rotor et kalınlığı ise kullanılacak vida ve kapak bağlantıları düşünülerek 10 mm 

seçilmiştir. Statik testlerde bu değer ayrıca doğrulanacaktır. Stator ölçülendirmesinde 

en önemli parametrelerden biri sargıların sarılacağı oluk alanlarıdır. Oluk alanları 

hesaplanırken stator dişlerinin ve diş uçlarının da doyuma girmeyecek şekilde 

optimum kalınlıkta seçilmesi gerekmektedir. Tüm bu anlatılanlar ve ön analizler 

dikkate alındığında; stator iç çapı 138 mm, diş kalınlığı 5.84 mm, diş uzunluğu ise 

toplam 24.5 mm olarak elde edilmiştir. Şekil 4.3.1’de stator ve rotorun verilen ölçüler 

dahilinde örnek modellenmesi gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.1.3.1: Tasarlanan rotor ve stator modelleri 



 
 

 Manyetik Akı ve Relüktans Hesaplanması: 

Motor tasarımı için en önemli noktalardan biri olarak görülen mıknatıs 

modellenmesidir. Mıknatıs eşdeğer devresinde, her bir mıknatıs akı kaynağı olarak 

gösterilmesinin yanı sıra mıknatısların iç relüktansı da gösterilmektedir. Mıknatısın akı 

kaynağı ile iç relüktansı paralel olarak bağlanmış olup Şekil 2.8’de Norton modelinde 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.1.4.1: Mıknatıs eşdeğer devre modeli 

Mıknatısın Norton eşdeğeri aşağıdaki denklem ile ifade edilir. 

 

Mıknatısın kesit alanı aşağıdaki Denklem 2.9 ile hesaplanır. 

 

Br: Mıknatıs kalıcı akı yoğunluğu  

Amk: Mıknatıs kesit alanı 

Wmk: Mıknatıs genişliği L : Paket uzunluğu 

r: Mıknatıs tarafından üretilen akı 

Manyetik eşdeğer devre relüktansı Denklem 2.10 ile hesaplanır 

 

hmk : Mıknatıs uzunluğu 

 Rmk : Mıknatıs relüktansı 

µ0 : Hava aralığı geçirgenliği µr : Mıknatıs geçirgenliği 

 Mıknatıs Boyutlarının Hesaplanması: 

Mıknatıs boyutları istenen çıkış torku değerlerinin ve yüksek verimlerin alınabilmesi 

için dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Çıkış torku ve verim mıknatıs kalınlığıyla doğru 

orantılıdır fakat doyum noktasından sonra kalınlığı artırmanın bir önemi yoktur. 

Tasarlanan motorda mıknatıs uzunlukları motorun paket boyu olan 43 mm, mıknatıs 

kalınlığı ise 3.2 mm olarak belirlenmiştir. Seçilen mıknatıslar rotor ile uyumlu olacak 



 
 

şekilde eğridir. Mıknatısların tipi N45SH olup 150 °C sıcaklığa kadar özelliklerini 

koruyabilmektedirler. Şekil 2.9’da mıknatısların N-S ve S-N polarizasyonunda 

çizimleri gözükmektedir. Rotora yerleştirilecek mıknatıslar sırasıyla farklı manyetik 

polarizasyonda olacak şekilde yerleştirilecektir. 25 adet N-S ve 25 adet S-N kutuplu 

olacak şekilde NdFeB 50 adet mıknatıs özel üretim olarak yapılacaktır. 

 

 Sargıların Modellenmesi ve Sargı Şemasının Elde Edilmesi: 

Uygulama ihtiyacına göre sargılar tek fazlı ya da çok fazlı olarak stator üzerine sarılır. 

Sarım katmanları tek veya çift olabilir. Herhangi iki sargının birer kenarlarının bir 

oluğa geldiği sarım şekli çift katmanlı sarımdır (Soyaslan, 2020). Motorlarda çift katlı 

sargı kullanımı, eddy akımı kayıplarını, moment dalgalanmalarını, MMK ve EMK’nın 

uzay harmonik bileşenlerini azaltır (Bianchi ve diğ., 2006; El-Refaie ve diğ., 2008). 

Yüksek verimliliği ve vuruntu momentlerinin azlığı sebebiyle elektrikli aracın motor 

tasarımında çift katlı sargı yapısı tercih edilmiştir (Soyaslan, 2020). Üçgen bağlantı 

şekli düşük hızlarda düşük tork gereksinimi olan yerlerde kullanılırken, yıldız bağlantı 

şekli düşük hızlarda yüksek tork gereksinimi olan yerlerde tercih edilmektedir 

(Gambhir ve Jha, 2013). Tasarlanan motorun sargıları çift katmanlı olarak Şekil 

2.10’da gösterildiği gibi yıldız bağlantı yapısında sarılacaktır. Bu tasarım Niessen 

(2013)’in tasarladığı sargı şeması aracı kullanılarak türetilmiştir. Ayrıca alan etkili 

sensörler motorun sürülmesi esnasında rotor fazlarının tespitinde kullanılacaktır. Alan 

etkili sensörler, aralarında 120 elektriksel derece olacak şekilde konumlandırılmıştır. 

Şekil 2.10’da alan etkili sensörlerin konumu da gösterilmiştir. 

Şekil 4.1.5.1: Mıknatısların katı modeli (S-N ve N-S polarizasyonlu) 

Şekil 4.1.6.1: Çift katmanlı, yıldız bağlantılı motor sargıları ve alan etkili sensörlerin 
yerleşimi. 



 
 

 Rotor Kaçak Relüktansı Hesaplanması:  

Mıknatıs tarafından üretilen akının stator tarafına %100 verimle geçememesi, 

mıknatıslar arasında oluşturulan yolun relüktansını temsil eder. Bu parametreyi 

belirlemek zordur . Bu yüzden rotor kaçak relüktansı, mıknatıs iç relüktansının 

yaklaşık 10 katına eşit alınması gerekmektedir. 

 

 Hava Aralığı Relüktansı Hesaplanması:  

Motorun eşdeğer manyetik devresinin önemli parametrelerinden bir tanesi de hava 

aralığı relüktansıdır. Bu parametre hava aralığında dolaşan akının ve akı 

yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılır. Hava aralığı relüktansı aşağıdaki gibi 

yazılabilir. 

 

Ag : Hava aralığı kesit alanı 

Stator oluklarındaki boşlukları da parametreyi etkilediğinden dolayı daha doğru hesap 

yapmak için karter katsayısı kullanılır. 

 

 

g : Hava aralığı uzunluğu 

 Dsi : Stator iç çapı 

Noluk : Oluk sayısı 

W0 : Stator oluk diş genişliği 

Sürekli mıknatısın ürettiği akı hava aralığından geçerek stator çekirdeğine ve stator 

çekirdeğinden rotora doğru sürekli dolanır. Hava aralığı akı yoğunluğunun ve hava 

aralığı relüktansını hesaplamak için hava aralığının analatik olarak hesaplanması 

gerekir. Hava aralığı alanının hesaplanması için kaçak akı yolunu da katmak gerekir. 

Ancak kaçak akı yolunu hesaplamak zor olduğundan, yaklaşık olarak hava aralığı 

cinsinden ifade edilir. Mıknatısın her tarafındaki kaçak akı aralığı genişliği g’ye eşittir.  

 

Ag : Hava aralığı kesit alanı  

Dms : Mıknatıs yüzey çapı 



 
 

mk : Mıknatıs yüzey açısı 

 

Mıknatıs yüzey açısı aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 

 

 Motor Manyetik Modeli Hesaplanması: 

Şekil 2.11'de sürekli mıknatısları rotor üzerine yerleştirilmiş ve sargıları stator 

üzerinde olan bir BLDC modeli gösterilmiştir. Bu motor modeli kutup tayini için, Nm=4 

farklı sürekli mıknatıs içermektedir. Manyetik devre, birbirine bitişik karşılıklı iki adet 

kutup (N ve S) ve stator ve rotor için üretilmiş nüveler ile tamamlanmaktadır (Çağan, 

2015). Bir elektrik motoru tasarlanırken motorun manyetik devresi ile modellenmesi 

aynı öneme sahiptir. Bu adım, gerekli olan hava aralığı manyetik yoğunluğunun ve 

çalışma noktasının (sürekli mıknatıs ile demanyetizasyon eğrisinin kesişimi) 

bulunması için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. 

BLDC'nin manyetik eşdeğer devresi Şekil 4.9.2'de gösterilmiştir. Sürekli mıknatıslar 

kendi içlerinde akı oluşturdukları için akı kaynağı olarak modellenmiş ve Φr ile 

gösterilmiştir. Mıknatıs direnç Rm, manyetik polariteye dikkat edilerek gösterilmiştir. 

Akının bir kısmı hava boşluğu vasıtasıyla diğer kutbun üzerine ulaşırken, kalan akı 

stator vasıtasıyla diğer kutba ulaşır. Rotor ve statorun çelik kısımları sırasıyla Rr ve Rs 

olarak gösterilmiştir (Hanselman, 2003). Hava aralığı direnci ise Rg olarak 

gösterilmiştir. Bir mıknatıstan diğerine doğru akan sızıntı akısı direnci Rl 'dir. Mıknatıs 

akısı Φ, hava aralığı akısı Φg ve sızıntı akısı Φl ‘dir. 

Şekil 4.1.9.1: Dört kutuplu BLDC motor modeli (Hanselman, 2003) 



 
 

Zıt EMK kuvveti belirlenmeden önce manyetik devre, hava aralığı akı yoğunluğu olan 

Bg'yi elde etmek için çözülmelidir. Bu çözüm işlemi için Şekil 4.9.2’deki devre Şekil 

4.9.3' te olduğu gibi sadeleştirilebilir. 

 

Şekil 4.1.9.3: Manyetik devrenin sadeleştirilmesi 

Hava aralığı akısı denklemdeki gibi gösterilebilir. Eşitlikte yer alan Kl sızıntı faktörü 

olup, değeri 1’den küçüktür. Kr, kaçak demir kayıplarını düzenlemek için hava aralığı 

direncini yavaşça artıran direnç faktörüdür. Bu değerlerin analitik yöntemlerle 

bulunması zor olmakta ve genellikle tasarımcının deneyimlerine göre belirlenmektedir 

(Hanselman, 2003). 

 

 

Şekil 4.1.9.2: BLDC motor manyetik eşdeğer devresi (Hanselman, 2003) 



 
 

Mıknatıs ve hava aralığı relüktansları olan Rm ve Rg aşağıdaki denklemler gibi olduğu 

bilinmektedir (Hanselman, 2003). Bu denklemlerdeki  değeri mıknatıs uzunluğunu, 

 değeri ise mıknatıs kesit alanını göstermektedir. 

 

 

Üstteki eşitliklere göre hava akısı Denklemi; 

 

Akı konsantrasyon faktörü; 

 

Mıknatıs akı yoğunluğu; 

 

Hava aralığı manyetik akı yoğunluğu; 

 

Manyetik iletkenlik katsayısı; 

 

Tüm denklemler düzenlenirse, hava aralığı akı yoğunluğu Bg aşağıdaki denklem gibi 

yazılabilir. 

 

Eğer bir BLDC motor hava aralığı akı yoğunluğuna göre tasarlanacaksa;  sızıntı 

akısı faktörü 0.9 ile 1.0 arasında,  direnç faktörü 1.0 ile 1.2 arasında, akı 

konsantrasyon faktörü     ise 1.0 olarak alınabilir. Bu durumda 

değiştirilebilecek tek parametre manyetik iletkenlik katsayısı   olacaktır. Yani 

mıknatısların ve hava aralığının kalınlığı motor tasarım aşamasında önemli bir role 

sahiptir (Çağan, 2015). 



 
 

 Motor Elektriksel Eşdeğer Model Hesaplanması: 

Sürekli mıknatıs fırçasız doğru akım motorlarının elektriksel eşdeğer devresi, d ekseni 

devresi ve q ekseni devresi ile ifade edilir. Bahsi geçen eşdeğer devre Şekil 2.14’te 

gösterilmiştir. 

 

 

rs : Stator sargı faz direnci 

id, iq : dq ekseninde dirençler üzerinden geçen akım  

Ld, Lq : dq eksenindeki indüktans 

m : Mıknatıs akısı 

r : Rotorun elektriksel hızı 

i0d, i0q : dq eksenindeki indüktansların üzerinden geçen akım 

 Stator Sargı Faz Direnci Hesaplanması: 

Faz direnci stator sargılarında akan akımı etkilemekte ve stator sargılarının 

ısınmasına neden olmaktadır. Bu parametreler ortam ve çalışma sıcaklığına göre 

değişkenlik gösterir. Bir iletkenin direnci aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 

 : Özdirenç 

Lkablo : İletken uzunluğu  

Şekil 4.1.10.1: Sabit mıknatıslı motorların iki elektriksel ekseni eşdeğer devresi (d ve q) 



 
 

Akablo : İletken kesit alanı 

Kablo çapı belli değilse aşağıdaki gibi hesap yapılabilir; 

 

Aoluk : Oluk alanı 

kfill : Oluğun doluluk oranı 

 Nsarım : Sarım sayısı 

Oluk doluluk oranı (kfill) 0 ile 1 arasında değer alabilir. 

 

Her bir bobin için iletken uzunluğu aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 

L : Paket uzuluğu 

Lext : Sargı son yüksekliği  

Noluk : Oluk sayısı 

holuk : Oluğun yüksekliği (holuk = h0+h1+h2) 

 

Nbobin : Bobin sayısı 

Bobin sayısını, oluk sayısını faz sayısına bölmek ile elde edilir. 

 

Stator sargı direnci oda sıcaklığında (25˚)’de aşağıdaki gibi hesaplanabilir; 

 

Lkablo : İletken uzunluğu 

Lcon : Faz bobinlerini seri bağlamak için iletken uzunluğu 

Farkı sıcaklıklarda faz direncini hesaplamak için Denklem 2.37 kullanılır. 



 
 

 

R : Oda sıcaklığında hesaplanmış direnç değeri 

R’ : Farkı sıcaklıklarda hesaplanacak direnç değeri 

 Bakır Kayıplarının Hesaplanması: 

Elektrik motorlarında verimi yükseltmek için kayıpları azaltmak en önemli amaçtır. 

Motor tasarımlarında verim ve moment yoğunluğu yüksek olması her zaman avantaj 

sağlamaktadır. Moment yoğunluğunun artışı kayıpların artışına neden olmaktadır, 

kayıpların artması ise verimin düşmesine yol açmaktadır. Bu yüzden moment ve 

verimi orta değerlerde tutmak iyi bir motor tasarımı için gereklidir.Bakır kaybı stator 

bobinindeki kayıptır, stator bobin direnci ve akan akım çarpımına eşittir. Üç fazlı bir 

motorun toplam kaybı aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

I : RMS değerindeki faz akımı 

 R : Her bir fazın direnci 

 Manyetik Çekirdek Kaybı Hesaplanması: 

En doğru hesaplama sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanan sonuçlardır ancak 

yaklaşık sonuç elde etmek istenilirse eddy ve histerisiz bileşenlerinden oluşan toplam 

kayıp aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

Kh : Histerisiz kayıp katsayısı  

Manyetik çekirdek kaybı stator ve rotor sac üzerinde oluşmaktadır. 

 

Pdiş : Çekirdeğin dişler üzerindeki güç kaybı  

Pbc : Arka çekirdeğin üzerindeki güç kaybı  

Protor : Rotordan oluşan güç kaybı 

Rotor üzerindeki mıknatısların oluşturduğu akı yoğunluğu zamana göre sıfırdır, 

dolayısıyla rotor üzerindeki kayıp ihmal edilir. 

 



 
 

 Sürtünme ve Rüzgar Kayıplarının Hesaplanması: 

Literatürde sürtünme ve rüzgar kayıpları motorun istenilen çıkış gücünün %2.5 ile %3 

arasında alınmaktadır. Bu kayıpların değerleri toplam kayba göre küçük olduğundan 

ihmal edilebilir. Sürtünme ve rüzgar kayıpları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 

kfb : Sürtünme katsayısı (1-3 Aralığında alınabilir.) 

Gr : Rotorun kütlesi 

n : Rotorun hızı (rpm) 

 

 Sonlu Elemanlar Analizleri: 

 22 Kutup, 24 Oluk Motorun Manyetik Analizleri: 

Kutup / oluk konfigürasyonlarına göre 22 kutup, 24 oluklu bir makine konfigürasyonu 

seçilmiştir. Seçilen motorun boyutlandırılması ve analizi aşağıdaki bölümlerde 

verilecektir. 

4.2.1.1. Makine & Devre: 

 

Parametre Değer Birim 

Kutup Sayısı 22 - 

Sürtünme Kaybı 8 W 

Rüzgar Kaybı 9 W 

Referans Hız 410 RPM 

Tetikleme Açısı 0 - 

Tetikleme Darbe Genişliği 120 - 

Transistör / Diyot Gerilim Düşümü 0,2 V 

 

Tabloda görüldüğü üzere sürtünme ve rüzgar kayıpları, toplam çıkış gücü 

kapasitesinin yaklaşık olarak % 2-3 arasında verilmişir. Transistör ve diyot düşüşü 

genellikle güç dönüştürücü boyutlandırması için ihmal edilir, ancak burada değerleri 

verimliliği önemli ölçüde etkilediği için ihmal edilmemiştir. 

 Stator Ölçüleri 

 

Motorun stator ölçüleri Tabloda verilmiştir. 

 

Parametre Değer Birim 

Dış Çap 187 mm 

İç Çap 138 mm 



 
 

İstifleme Faktörü 43 mm 

Uzunluk 0,95 mm 

Çelik Tipi M19-24G mm 

Oluk Sayısı 24 mm 

Oluk Tipi 4 mm 

 

 
Motorun stator dış çap, iç çap ve istifleme faktörü ölçüleri belirlenirken araç şasisi ve 

araç tekerlek ölçüleri referans alınarak ölçülerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

kalmasına özen gösterilmiştir. Abdolamir, 2011 tarihli dergi makalesinde, stator 

yuvası yapısının ve anahtarlama açısının silindirik tek fazlı fırçasız doğru akım 

motoru üzerindeki etkisini incelemektedir. Ansys - Maxwell'in RMxprt'sinde üç tür 

varsayılan yuva tasarımı karşılaştırılır, ardından motor Maxwell 3D'de sonlu 

elemanlar yöntemini kullanılarak elektromanyetik olarak analiz edilir ve sonunda 

MATLAB kullanılarak anahtarlama açısının motor performansı üzerindeki etkisini 

inceler. 

Tüm bu analizler sonucunda stator yuvalarının ve yapısının doğru seçimi ile 

anahtarlama açısı ile maksimum verim elde edilebileceği belirtilmiştir. RMxprt'nin 3 ve 

4 numaralı oluk yapılarının en büyük akı yoğunluğuna ve en küçük endüktans 

sızıntısına sahip olduğu bulunmuştur. Stator çelik tipi olarak piyasada yaygın olarak 

kullanılan M19-24G tercih edilmiştir. 

 Oluk Modellenmesi: 

 

Oluk tasarımı, boyutları Şekil 4.2.4.1’de tasvir edilmiş olup ölçüleri Tablo 8 ve Tablo 

9’da verilmiştir 

  

Tablo 4.2.4.1: oluk ölçüleri 
Parametre Değer Birim 

Diş Genişliği 6,3 mm 

Hs0 3 mm 

Hs1 3 mm 

Hs2 24 mm 

Bs0 5 mm 

Rs 1 mm 

Şekil 4.2.3.1: Oluk Tasarımı 



 
 

 

Tablo 4.2.4.2: Sargı sonu / izalasyon verileri. 
Parametre Değer Birim 

Sargı Sonu Uzunluğu 5 mm 

Taban İç Yarıçapı 0 mm 

Bobin Ucunun İç Çapı 0 mm 

İzolasyon: Yuva Astarı Kalınlığı 0,3 mm 

İzolasyon: Kama Kalınlığı 0 mm 

İzolasyon: Katman İzolasyon Kalınlığı 0 mm 

Oluk Doldurma Faktörü Sınırı 0,65 mm 

Oluk ölçüleri belirlenirken stator oluk doldurma faktörü dikkate alınarak kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde kalmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca ölçülendirme yapılırken akının 

bir bölgede toplanmasını engellemek amacıyla köşe hatlarının oval olması 

amaçlanmıştır. 

 Sargıların Modellenmesi 

 

Stator sargı verileri ve geometrisi Şekil 4.2.5.1’de ve Tablo 10’da gösterilmiştir. Sargı 

tasarımı yapılırken stator oluk doldurma faktörünü pratik sınırlar içinde tutarken 

armatür bakır kayıplarını en aza indirmek amaçlanmıştır. 

 

Tablo 4.2.5.1: Sargı verileri. 
Parametre Değer Birim 

Sargı Katmanları 2 - 

Sarım Tipi Whole Coiled - 

Stator Sargısının Paralel Dal Sayısı 1 - 

Oluk Başına İletken Sayısı 41 - 

Bobin Aralığı 1 - 

Tel Sayısı 7 - 

Çift Taraflı Tel Sarma Kalınlığı 0,1 mm 

Tel Boyutu (Çap) 0,7 mm 

 

Şekil 4.2.4.1: Stator sargı 
şeması 



 
 

 Rotor Ölçüleri 

Motor rotoru için genel veriler aşağıda Tablo 11’de verilmiştir. Motorun rotor dış çap, iç 

çap ve istifleme faktörü ölçüleri belirlenirken araç şasisi ve araç tekerlek ölçüleri 

referans alınarak ölçülerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasına özen 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.2.6.1: Rotor verileri 
Parametre Değer Birim 

Dış Çap 213 mm 

İç Çap 193 mm 

İstifleme Faktörü 0,95 - 

Uzunluk 43 mm 

Çelik Tipi Steel-
1010 

- 

Kutup Tipi 1 - 

 

BLDC motorun dış rotor geometrisi nedeniyle, aşağıda Şekil 4.2.6.1,'de gösterilen 

analiz için yalnızca kutup tipi 1'e izin verilir. 

 

 Kutup Verileri: 
 

Tablo 4.2.7.1: Kutup verileri 
Parametre Değer Birim 

Embrace Oranı 0,7 - 

Offset 0 mm 

Mıknatıs Tipi NdFe35 - 

Mıknatıs Kalınlığı 3 mm 

 
Mıknatıslar arası kutup oranı olan embrace değeri 0.7 olarak girilmiştir. Mıknatıs tipi 

olarak piyasada yaygın olarak kullanılan NdFe35 tip mıknatıs seçilmiştir. 

 Analiz Ayarları 

Motorun nominal çalışma durumu giriş / çıkış parametreleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 4.2.8.1: Analiz ayarları 
Parametre Değer Birim 

Yük Tipi Sabit 
Güç 

- 

Nominal Çıkış Gücü 850 W 

Nominal Gerilim 72 V 

Nominal Hız 410 RPM 

Çalışma Sıcaklığı 75 ˚C 

 



 
 

 Simülasyon Sonuçları 

RMxprt analizi sonucunda motorun bazı önemli çıktı parametreleri ve çizimleri 

aşağıda Tablo 14’te verilmiştir. 

Parametreler Değerler 

Armatür Akımı (RMS) 12.522 A 

Toplam Kayıp 128.189 W 

Çıkış Gücü 850.138 W 

Giriş Gücü 978.326 W 

Verimlilik 86.8971 % 

Nominal Hız 412.74 RPM 

Nominal Tork 19.6691 Nm 

Toplam Net Ağırlık 5.93494 Kg 

Toplam Çelik Tüketimi 25,33598 Kg 

Yüksüz Hız 531.308 RPM 

Artık Akı Yoğunluğu (Rotor) 1,23 T 

Minimum Hava Boşluğu 1 mm 

Stator Oluk Doldurma Faktörü 61.958 % 

Stator Sargı Faktörü 0.949474 

Armatür Faz Direnci-R1 0.166094 Ω 

Zaman Sabiti 0.0028179 s 

Geri EMK Sabiti (𝐾𝐸) 1.30169 V/rad 

Nominal Tork Sabiti 1.47689 Nm/A 

Armatür Akım Yoğunluğu 4.64825 A/mm2 

Kilitli Rotor Torku 204.577 Nm 

Kilitli Rotor Akımı 215.75 A 

Stator Diş Akı Yoğunluğu 1.91433 T 

 



 
 

 

Şekil 4.2.8.1: 22 kutup, 24 oluk BLDC motor kesiti 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere istenilen nominal değerler kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde olduğu görülmektedir. Verim ve stator oluk doldurma faktörü değerlerinin de 

kabul edilebilir değerler olduğu söylenebilir. Şekil 4.2.8.1’te tasarlanan motorun kesiti 

görülmektedir. Şekil 4.2.8.2, Şekil 4.2.8.3ve Şekil 4.2.8.4’de sırasıyla analiz sonucunda 

ortaya çıkan verimlilik (%) / hız (RPM), çıkış gücü (W) / hız (RPM), dc giriş akımı (A) / 

hız (RPM) grafikleri verilmiştir 

 

Şekil 4.2.8.2: Verimlilik (%) / hız (RPM) grafiği 

Şekil 4.2.8.2’da görüldüğü üzere istenilen nominal RPM değeri en yüksek verim değeri 

olan %92’da sağlanmaktadır. Bu eşleşmenin sağlanması ile istenilen hızlarda 

motordan daha az enerji çekilerek yakıt verimliliği artacaktır 

 

Şekil 4.2.8.3: çıkış gücü (W) / hız (RPM) grafiği 

Şekil 4.2.8.3’da görüldüğü üzere istenilen nominal RPM değeri ile istenilen nominal 

güç değeri eşleşmektedir. 



 
 

 

Şekil 4.2.8.4: DC giriş akımı (A) / hız (RPM) grafiği 

 

Şekil 42.8.4’de görüldüğü üzere istenilen nominal RPM değerinde motordan minimum 

akım çekilmektedir. RMxprt'in analiz edilen modeli artık motorun Manyeto Statik ve 

Transient denklemlerini çözmek için mesh modelleme algoritmalarını ve basitleştirilmiş 

harici bir elektronik devre düzenleyicisini içeren Maxwell 2D / 3D modelleri oluşturmak 

için dışa aktarılabilir. Aşağıda Şekil 34.2.8.5’de gösterilen, yazılımda otomatik olarak 

modellenen ve manyeto statik ve geçici analiz için kullanılan harici uyarma devresidir. 

Anahtar modeli, açma / kapama durumu direnci ve kontrol voltajları gibi değişken 

girişler içerir. 

 

Şekil 4.2.8.5: ANSYS - basitleştirilmiş uyarma devresi 

Aşağıda Şekil 3.9 ve Şekil 3.10’da , makinenin 2D model kesiti ve mesh 

görüntüsü tasvir edilmiştir. Gri bölümler statoru oluşturan çelik sacları temsil 

ederken, yeşil bölümler kalıcı mıknatısları, sarı olanlar ise bakır iletkenleri 

temsil etmektedir. 



 
 

 

 
Şekil 4.2.8.7: 2D mesh görüntüsü 

Aşağıda Şekil 3.11’de hareketli tork (Nm) / zaman (ms) grafiği , Şekil 3.12’de sargı 

akımları (A) zaman (ms) grafiği, Şekil 3.13’te elektrik akımı yoğunluğu (A/m^2) grafiği, 

Şekil 3.14’te manyetik alan dayanımı (T) grafiği, Şekil 3.15’te akı hatları (Wb/ m) grafiği 

ve Şekil 3.16’da manyetik alan dayanımı (A / m) grafiği verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.2.8.9: Sargı akımları (A) / zaman (ms) grafiği 

Şekil 4.2.8.6: 2D motor kesiti 

Şekil 4.2.8.8: Hareketli tork (Nm) / zaman (ms) grafiği 



 
 

 

Şekil 4.2.8.10: Elektrik akımı yoğunluğu (A/m^2)  
 

 
Şekil 4.2.8.12: Manyetik alan dayanımı (T). 

 

 

Şekil 4.2.8.11: Akı hatları (Wb / m) 



 
 

 

Şekil 4.2.8.13: Manyetik alan dayanımı (A / m) 

 

Şekil 4.2.8.8’de görüldüğü üzere yaklaşık olarak 137 ms değerinde tork değeri sabit 

bir değere oturmuştur. Tork değeri 19 Nm ve 22 Nm değerleri arasında 

dalgalanmaktadır. Bu tork dalgalanması BLDC motorlar için kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde yer almaktadır. İstenilen tork değeri olan 20 Nm değerini sağlamaktadır. 

Şekil 4.2.8.9’de akım grafiğinde faz akımlarının düzgün dağıldığı ve RMS akımının 

32 A civarında olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3.13’de elektrik akımı yoğunluğundan 

görüldüğü üzere yer yer akım yoğunluğunun 10 A üzerine çıktığı görülmektedir. Şekil 

4.2.8.10, Şekil 4.2.8.11ve Şekil 4.2.8.12’de verilen B-H çıktılarına ve akı hatları 

çıktısına bakıldığında analiz sonucunda elde edilen verilerin kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde olduğu söylenebilir. 

 BLDC HUB Motorun Katı Model Mekanik Tasarımı ve Sonlu 

Elemanlar Analizinin yapılması:  

 Rotor Katı Modeli ve Statik Analizi: 

 

Şekil 4.3.1.1: Tasarlanan BLDC motorun rotor modeli 

 



 
 

 

Şekil 4.3.1.2: Tasarlanan BLDC motorun rotor statik analizleri 

 Stator Paket Katı Modeli ve Teknik Resmi: 

 

Şekil 4.3.2.1: Tasarlanan BLDC motorun stator tasarımı 

  

 



 
 

 Motor Mili Katı Modeli ve Statik Analizi:  

 

Şekil 4.3.3.1: Tasarlanan BLDC motorun mil tasarımı 

 

 Rotor Kapakları Katı Modeli ve Teknik Statik Analzi: 

 

 

 



 
 

 

 

 Tasarlanan Motorun Montajı Modeli: 

 

  



 
 

5. Motor Sürücü 

Gerekli dosyalar ekte verilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ZeaaOqIW64zjOLRr5Pj6ps2METgkGok4 

 

5.1. Devre Tasarımı 

 

 

Şekil 5.1: Gate Driver Devresi 

 

 

Şekil 5.2: Anahtarlama Devresi 

 



 
 

 

Şekil 5.3: Sensör Devreleri 

 

 

Şekil 5.4: MCU ve Besleme Devresi 



 
 

 

Şekil 5.5: İzole CanBus Devresi 

5.2. Kontrol Algoritması 

 

Sürücü aldığı hall bilgisini yorumlayarak uygun anahtarları iletime sokar. Akım 

geribeslemesi ile faz akımı PI kontrolör ile istenen akim referansını takip eder. 

 

 

Şekil 5.6: Kontrol Algoritması 

Devrede bara gerilimi analog optokuplör ile ölçümü yapılmaktadır. Tasarlanan devre 

tam izole olduğu için hall effect sensörlü bir akım sensörü kullanılmıştır. ACS758ECB-

200B-PFF-T koduna sahip 10mV gaine sahip bir üründür. 

 



 
 

5.3. Simülasyon Çalışmaları 

 

Fırçasız DC motor six step komütasyon ile sürüldüğünden 60 derece de bir 

komutasyon gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak faz akımları ripıllıdır. Zıt emk , 

rotordaki akı dağılımı trapezoidal olduğundan trapezoidal  formdadır. Hall sensor 

çıkışı lojik seviyede 0-1dir ve motor hızlandıkça hall sensörler frekansı artmaktadır. 

 

Şekil 5.7: MATLAB Simülasyon Çalışması 

 

Şekil 5.8: Faz  A-B-C  zıt EMK  ve hall sensor çıkışları 



 
 

 

Şekil 5.9: Elektromanyetik tork ve yük torku 

 

Şekil 5.10: Faz A-B-C Stator akımları 

5.4. Baskı Devre Çalışmaları 

PCB Tasarımı EAGLE Programında yapılmıştır. PCB Düzeni ve şema tasarımı 

aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. Gerber dosyaları takımın drive dosyasında 

paylaşılmıştır. 

 

Şekil 5.11: Gate Driver ve Mosfet Yerleşimleri 



 
 

 

Şekil 5.12: MCU Kontrol Devresi, CanBus Devresi ve Güç Devresi 

 

Şekil 5.13: Devrenin Poligon Görüntüsü 

 

Şekil 5.14: Üretilecek PCB'nin iki boyut önden görüntüsü 



 
 

 

Şekil 5.15: Üretilecek PCB'nin iki boyut arkadan görüntüsü 

 

5.5. Üretim Aşamaları 

 

Üretimden gelen board görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 5.16: Üretimden gelen kartın önden görüntüsü 

 

Şekil 5.17: Üretimden gelen kartın arkadan görüntüsü 



 
 

 

Şekil 5.18: Gate Ölçümlerinin Yapılması 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi izole güç kaynakları ve gate driverler devre üzerine 

yerleştirilerek pwm sinyalleri dışarıdan verilerek gate sinyallerine bakılmıştır. 

 

Şekil 5.19: MCU Çıkış Sinyali 

  

Şekil 5.20: Gate Driver Çıkışı (Mosfet Takılı 
Bara Gerilimi Var) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Şekil 5.21: Nihai Devre ve Faz Bağlantıları 

 

5.6. Motor Sürücü Verimliliği 

Kontrol devresinin üretimi halen gerçekleşmediği için gerçek verimlilik ölçülmemiştir. 

Tahmini verimlilik yüzde 93 olarak belirlenmiştir. 

 

5.7. Motor Sürücü Koruması 

Sürücü kısa devre ve düşük gerilim korumasına sahiptir. Kısa devre anında 

desaturation protection ile sürücü hata durumuna geçer, kontrol entegresi 

anahtarlamayi cikisa aktarmaz ayni zamanda hata çıkışı kontrol kartına iletilir ve 

kontrol kart PWM çıkışını keser. 

Aynı zamanda batarya beslemesinde 40 A sigorta bulunmaktadır. 

5.8. Karşılaştırma Tablosu  



 
 

6. Batarya Yönetim Sistemi 

 

6.1. GİRİŞ 

Batarya yönetim sistemi (BYS), bataryaları daha güvenli ve verimli kullanabilmek için 

kullanılan donanım ve yazılım sistemi bütünüdür. Batarya hücrelerinin sıcaklık, gerilim 

ve akım gibi önemli değerlerini okuyarak şarj ve deşarj işlemlerini yöneten, yazılım ve 

donanım tabanlı bir sistemdir. 

6.1.1. Batarya Yönetim Sistemi ve Görevleri 

Batarya yönetim sistemi, batarya arızalarını azaltmak, batarya ömrünü ve verimliliğini 

arttırmak için kullanılan batarya paketinin bir parçasıdır. Batarya için önemli 

parametreler olan gerilim, akım ve batarya iç sıcaklık gibi verileri okur ve görüntüler. 

Şarj ve deşarj işlemleri sırasında bu değerleri kontrol ederek önemli durumlarda sesli 

ve görüntülü olarak uyarı verir. Gerekli durumlarda batarya paketini yükten veya şarj 

cihazından ayırarak bataryayı korur.  

Zamanla batarya hücre gerilimleri arasında farklılıklar oluşabilir. Batarya yönetim 

sistemi gerilim dengeleme işlemi ile şarj veya deşarj işlemi sırasında batarya hücre 

gerilimlerini dengeler.  

Batarya yönetim sistemi hücre gerilim, akım ve sıcaklık verilerine göre batarya 

paketinin kalan enerjisini hesaplar. Böylece bataryanın ne kadar süre daha 

kullanılabileceği (SOC) tahmin edilebilir. Şarj işlemi sırasında batarya paketinin ne 

kadar enerji depoladığını hesaplayarak batarya ömrünü (SOH) tahmin edebilir. 

 

Şekil 6.1 Batarya yönetim sistemi örnek çalışma şematiği 

 



 
 

Tasarlanan BYS, LTC6803-2 entegre devresi aracılığıyla her yardımcı karta 12 seri pil 

kullanılması planlanmıştır. Aracın batarya paketinde 20 seri pil bulunmaktadır. Bu 

yüzden iki adet yardımcı kart ve yardımcı kartlardan gelen verileri değerlendirecek, 

sıcaklık verilerini değerlendirecek ve kontaktör, pasif soğutma fanları, alarm rölelerini 

kontrol edecek bir ana kart tasarlanmıştır. 

6.1.2. Batarya Gerilim Dengeleme İşlemi  

BYS’nin başlıca görevlerinden bir tanesi batarya hücrelerinin dengelenmesidir. 

Dengeleme işleminde hedef dolma/boşalma işleminde bütün batarya hücrelerinin aynı 

dolum durumunda dengeli şekilde oluşmasıdır. Batarya hücrelerinin dengeleme 

işlemleri pasif ve aktif dengeleme olarak iki şekilde yapılabilir. 

Sistemimizde pasif dengeleme yöntemi kullanılması düşünülmüştür. Pasif dengeleme 

yönteminin temel mantığı şarj sırasında hücrelerde oluşan fazla enerjinin bataryaya 

bağlı dengeleme dirençleri üzerinden boşaltılması yönündedir. Bu yöntem basitliği ve 

ucuzluğu sebebiyle yaygın olarak tercih edilir. Bu yöntemde yüksek gerilime sahip 

hücrelere ait dengeleme dirençleri kısa devre yaptırılarak fazla olan enerji direnç 

üzerinde harcanarak boşaltılır.  

6.2. Dengeleme Devresi Tasarımı: 

Seri bağlı bataryalarda ana kol akımı bütün bataryadan geçer ve en düşük kapasiteye 

sahip olan hücre belirler. Batarya hücrelerinin eşdeğer şarj ve deşarj olmamalarından 

dolayı farklı kapasitelere sahip olurlar. Dengesiz bir batarya paketinde, şarj sırasında 

seri bağlı hücrelerden bir veya birden fazlası diğerlerinden önce maksimum şarj 

düzeyine ulaşacaktır. Bataryanın şarj olmadığı durumda, tam şarj edilmemiş hücreler 

serideki diğer hücrelerden daha önce tükenecektir şarj sırasında dengelenmiş batarya 

gösterilmektedir. Hücreler arası kapasite farklılıklarını ortadan kaldırmak için hücre 

gerilimleri dengelemesine ihtiyaç vardır. Bataryada az doluluk oranına sahip olan 

hücreler dolana kadar yüksek doluluk oranına sahip olan hücrelerin daha fazla şarj 

olması engellenir. Batarya dengeleme sistemi batarya ömrünün uzaması ve enerjinin 

verimli kullanılması açısından önemlidir. 

6.2.1. Pasif Dengeleme Yöntemi 

Pasif dengeleme yönteminin temel mantığı şarj sırasında hücrelerde oluşan fazla 

enerjinin bataryaya bağlı dengeleme dirençleri üzerinden boşaltılması yönündedir. Bu 

yöntem basitliği ve ucuzluğu sebebiyle yaygın olarak tercih edilir. Bu yöntemde yüksek 

gerilime sahip hücrelere ait dengeleme dirençleri kısa devre yaptırılarak fazla olan 

enerji direnç üzerinde harcanarak boşaltılır. Şekil 1.2’te bir kontrol işareti ile dirençlerin 

yönetimi gösterilmiştir. Bu yöntemde dengeleme dirençleri sürekli devreye alınıp 

çıkarılarak dengeleme işlemi olur. Bu yöntemin verimliliği, dengeleme direnci ve 

algoritmaya bağlıdır. Fazla enerjinin direnç üzerinden ısı enerjisine dönüştürülmesi bir 

dezavantajdır. Fakat basitliği ve ucuzluğu nedeniyle güneş arabası, elektrikli araba, 

elektrikli bisiklet vs. sistemlerde tercih sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.  



 
 

 

Şekil 6.2: Pasif dengelemenin sembolik gösterimi 

 

Harcama anahtarlaması mosfet ile yapılmaktadır. Harcama direnci 7.5R 4W olarak 

hesaplanmıştır. Devredeki dengeleme devresi Şekil 1.3’de verilmiştir. 

 

Şekil 6.3: Dengeleme Devresi 

 

6.3. SOC Tahmin Algoritması 

Tam dolu haldeki bataryadan 5 dakika boyunca sabit 1A akım çekilerek batarya gerilimi 

ölçülerek bataryanın kimyasal özelliklerinin eski haline dönmesi amacıyla 1 saat 

dinlenmeye bırakılmıştır. Bu döngü batarya tamamen boşalıncaya kadar devam ettirilir. 

Bu süre zarfında bataryadan 12 adet deneysel veri alınmıştır. Batarya geriliminin 

başlangıçta %100 SOC durumunda iken deşarj işlemi sonunda %0 SOC olarak kabul 

edilip elde edilen deneysel verilere göre ölçeklendirilmiştir. Bu verilere ilişkin grafik 

Şekil 1.4’de verilmiştir.  



 
 

 

Şekil 6.4 SOC Kestirim Grafiği 

 

Elde edilen veriler kullanılarak MATLAB programı Curve Fitting modülü kullanılarak 

eğrinin denklemi oluşturulmuştur. Oluşturulan denklem Denklem 1.1’de verilmiştir. Eğri 

denkleminde x değişkeni yerine batarya gerilimi yazıldığında şarj durumundaki SOC 

bilgisi elde edilmektedir.  Curve Fitting modülü ile eğri uydurma Şekil 1.4’de 

gösterilmiştir.  

𝑓(𝑥) = 2.229 ∗ 𝑠𝑖𝑛(0.01646 ∗ 𝑥 + 5.31) + 0.1232 ∗ 𝑠𝑖𝑛(0.2426 ∗ 𝑥 + 0.8846) (1.1) 

 

Şekil 6.5 MATLAB eğri uydurma ile SOC denkleminin eldesi 
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Bataryanın şarj durumunda SOC bilgisi bu deklem ile hesaplanmaktadır. Bataryanın 

deşarj durumunda ise akım sayma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem Denklem 1.2. 

ile ifade edilebilmektedir. 

𝑆𝑂𝐶 = 𝑆𝑂𝐶𝑡0 −
1

𝐶𝑁
∫ ŋI. dt

𝑡

𝑡0
                                                                                (1.2) 

Denklem 6.4’de 𝑆𝑂𝐶𝑡0 başlangıç zamanındaki SOC’u ifade etmektedir. 𝐶𝑁 nominal 

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

coulombik verimliliği temsil eder. Şarj anında ŋ pozitif, deşarj anında negatif alınarak 

hesaplanmaktadır.  

Denklemde bulunan 𝑆𝑂𝐶𝑡0 bataryanın akım çekmediği andaki, elektrikli araç 

çalıştırılmadan önceki SOC değeridir. Bu değer, eğri uydurma ile elde edilen denklemi 

kullanarak hesaplanmaktadır. Elektrikli araç deşarj durumunda iken 10 saniyede bir 

akım sensöründen örnek alınarak SOC denkleminde yerine konularak anlık SOC 

durum bilgisi kullanıcı ekranına aktarılmaktadır. 

 

 

Şekil 6.6: Batarya Kapasite Ölçümü 

 

 

Şekil 6.7: Ölçüm Sonuçları 

 

 

  



 
 

 

6.4. Kontrol Algoritması 

 

 

Şekil 6.8: Kontrol Algoritması 
 

6.5. Devre Tasarımı 

6.5.1. LTC6803-2 Çalışma Mantığı 

LTC6803-2 ile ana kart arasında iletişim kurulabilmesi için isoSPI ile haberleşme 

kullanılmaktadır. 

Özellikleri: 

• Dahili mosfetli pasif hücre dengelemesi yapar. 

• Seri halde bulunan 12 adet lityum iyon pili ölçer. 

• Arttırılabilir mimari ile 16 adet entegre aynı hatta adreslenebilir. 

• Elektrikli otomotiv uygulamalarında endüstride sıklıkla kullanılmaktadır. 

S1-S12 arasındaki pinler mosfetler ile batarya hücrelerini boşaltmak için kullanılır. 

Boşaltma işlemi harcama direnci üzerinde harcanarak gerçekleşir. Entegre üzerinde 



 
 

bulunan mosfetler açma/kapatma hakkında karar vermez, master karttan gelen 

komutlara göre mosfetler açılıp kapanır. 

 

Şekil 6.9: Örnek Harcama Devresi 

 

Şekil 6.10: LTC6803-2 Devresi 

 

 

Şekil 6.11: isoSPI Entegresi 



 
 

 

Entegre ile testlerin yapılabilmesi için yardımcı kart tasarlanıp üretilmiştir. Buradaki 

amaç sistemin çalışabilirliğini test etmektir. Testlerde harcama dirençlerinin ısındığı 

tespit edilip yüksek wattlı direnç alınarak devre yeniden tasarlanmıştır. 

 

Şekil 6.12: Mikrodenetleyici Devresi 

 

Kontrol devresi tasarım aşamasında olup bakır plaket üzerinde testleri yapılmıştır. 

6.6. Simülasyon Çalışmaları 

BYS, hücrelerin dengelemesi için mosfet anahtarlamaktadır. Hücrelerin şarj ve deşarj 

durumunda daha hızlı dengeleme yapabilmesi için küçük dirençli yüksek wattlı direnç 

kullanılmıştır. Bu durum Şekil 1.13deki simülasyonda gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 6.13: Dengeleme Direnci 
 



 
 

 

Şekil 6.14: Ölçüm Sonuçları 

6.7. Baskı Devre Çalışmaları 

 

BYS tasarımı EAGLE ortamında hazırlanmıştır. Devre boyutları düşünülerek çift 

katmanlı, iki yüzlü tasarım ortaya çıkmıştır. Tasarımda çoğu elemanlar SMD 

seçilmiştir.  

 

Şekil 6.15: Tasarlanan Yardımcı Kart 

 



 
 

 

Şekil 6.16: Tasarlanan Yeni Devre 

 

6.8. Üretim Çalışmaları 

 

Şekil 6.17: Piller ile ölçüm alınması 

6.9. Karşılaştırma Tablosu 
 Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı 20 Seri 15 Paralel 20 Seri 15 Paralel 

Çıkış Voltajı 72V 72V 

Çıkış Akım 39Ah 39Ah 



 
 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
Pasif Dengeleme Pasif Dengeleme 

Devre Tasarım Tipi STM32F4 Manuel Kontrol LTC6803-2 BMS Entegresi 

SOC Tahmin Algoritması Coulomb Sayma Coulomb Sayma 

Kontrol Algoritması Ortalama Değer Dengeleme Ortalama Değer Dengeleme 

Yerli mi Değil mi Yerli Yerli 

 

  



 
 

7. Yerleşik Şarj Birimi 

 

7.1. GİRİŞ  

Batarya şarj sistemlerinde genel kullanım olarak bilinen şebeke tarafından beslemeli 

anahtarlamalı güç kaynaklarıdır. Lineer yöntemle çalışan diğer güç kaynaklarına 

kıyasla verimleri %70-%95 arasındadır. Yüksek frekanslarda çalışmasından dolayı 

başta transformatör olmak üzere diğer malzemeler hafif ve küçüktür. Ancak üretimi 

diğer lineer kaynaklara göre zahmetli ve maliyetlidir.  

 

Şekil 7.1: AGK blok şematiği 

 

Besleme olarak DC gerilim veya şebeke gerilimi olan 220 VAC doğrultularak ve 

filtreden geçirtilerek istenilen DC gerilim seviyesine düşürülür. DC gerilim PWM ile 

yüksek frekanslı AC sinyale çevrilir. Yüksek frekans transformatörüne aktarılan AC 

kare sinyal istenilen gerilime düşürülür. Transformatörün sekonder çıkışında istenilen 

gerilim seviyesindeki AC kare sinyal doğrultulup filtreden geçirilerek DC gerilim elde 

edilir. Kullanılan transformatörün diğer bir görevi ise şebeke ile çıkış gerilimini izole 

etmesidir. 40 V ve üzeri anahtarlamalı güç kaynağı üretimlerinde transformatör ile 

izolasyon şarttır. 

 

7.1.1. Batarya Parametreleri  

İzolasyonsuz AGK’lar alçaltıcı dönüştürücü, yükseltici dönüştürücü ve alçaltıcı-

yükseltici dönüştürücü olmak üzere 3 çeşittir. İzolasyonlu AGK’ ları ise; Temel flyback 

dönüştürücü, push-pull dönüştürücü, yarım köprü dönüştürücü ve tam köprü 

dönüştürücü olmak üzere 4 çeşittir. Anahtarlamalı güç kaynaklarında topoloji 

belirlemenin en büyük parametresi çıkış gücüdür. Kullanım yeri ve güç sınırlarına göre 

topoloji seçimleri değişebilir. 

 



 
 

Tablo 7.1 Literatürdeki Topoloji Bilgileri 

Topoloji Güç 
aralığı (W) 

Giriş 
gerilimi(Vdc) 

Giriş-Çıkış 
izolasyonu 

Verimlilik 
(%) 

Göreceli 
parça 
maliyeti 

Gerilim 
düşürücü 
(Buck) 

0-1000 5-40 Yok 78 1.0 

Gerilim 
artırıcı 

(Boost) 

0-150 5-40 Yok 80 1.0 

Flyback 0-150 5-500 Var 80 1.2 

Push-Pull 100-1000 50-1000 Var 75 2.0 

Yarım 
köprülü 
(Half-
bridge) 

100-500 50-1000 Var 75 2.2 

Tam 
köprülü 

(Full-
bridge) 

400-2000+ 50-1000 Var 73 2.5 

 

7.2. AGK TASARIM HESAPLARI  

 

Batarya paketimizi Li-ion pillerin 20 seri 15 paralel bağlantı ile oluşturulmuştur. 

Aşağıdaki tabloda genel batarya parametrelerini görebilirsiniz. 

   

Tablo 7.2: Batarya Parametreleri 

Batarya 

nominal 

gerilim(V) 

Batarya 

maksimum 

gerilim(V) 

Batarya 

nominal 

amper saat 

(Ah) 

 

Batarya 

Şarj 

Akımı 

72 V 84 V 39 Ah     7A  

 

7.3.  AGK TASARIM HESAPLARI  

 

Yukarıda verilen bilgilere göre ve yarış kuralları çerçevesinde seçmiş olduğumuz half 

bridge (yarım köprü) topolojisidir. Batarya grubumuza göre 84 V çıkış veren ve 7 A 

akım sağlayacak 590 Watt gücünde AGK tasarımı amaçlanmıştır. Sabit gerilim ve akım 

kontrolünü sağlayacak DSPIC33EP64GS502 denetleyicisi seçilmiştir. 



 
 

7.3.1. Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi  

 

Giriş gücü şebekeden sağlanacaktır. 

-  

- Çıkış akımı= 7 A  

- Çıkış voltajı= 84 V 

- Çıkış gücü= 590 Watt 

- Verim= Literatüre göre % 75  

- Giriş gücü= 590 / 0.75 = 786.66 Watt 

- Giriş akımı = 786.66 / 311 = 2.53 A  

- Anahtarlama frekansı = 20 kHz 

- Mosfet sürücü = 1ED3123MU12HXUMA1 

 

7.3.2. Güç Anahtarı ve Diyot Seçimi  

 

Güç anahtar seçimi olarak 20 kHz ve üstü uygulamalar için mosfet kullanmak uygun 

görülmüştür. Mosfet olarak iç direnci ve açılma süresi düşük olan, devre 

parametrelerimize uygun 1200 V, 27 A, 0.015 ohm iç dirençli LSIC1MO120E0120 

mosfeti seçilmiştir. Isıl kayıpları daha çok azaltmak için iki mosfet paralel olarak 

atılacaktır. 

Transformatörün sekonder tarafında yüksek frekanslı AC kare dalgayı doğrultmak için 

ultra hızlı diyot olarak MUR1520G seçilmiştir.  

Mosfet ve diyot kayıpları; 

Ploss (mosfet) = I(mosfet) x I(mosfet) x Ron/2 = 2.53 x 2.53 x 0.020 = 0.128 Watt  

2 adet mosfet için = 0.256 Watt 

Ploss (diyot) = I(diyot) x I(diyot) x Ron=  7 x 7 x 0.005 =  0.245 Watt 

2 Adet diyot için = 0.490 Watt  

 

7.3.3. Yüksek Frekans Transformatör Tasarımı  

 

Devrede transformatör üzerinden aktarılacak güç 590 Watt olmasından dolayı E/55/21 

tipi nüve kullanılmıştır.  

 



 
 

T (periyot süresi)= 50 us  

Ölü zaman = 3 us  

Yüzdelik toplam ölü zaman = %12 : Periyodun %12’lik kısmında güç aktarımı olmaz . 

D = % 44 maksimum  

 

Şekil 7.2: E/55/21 materyaline ait B-H eğrisi 

 

Şekil 7.2 ‘de grafikte verilen Bmax=0.40 T ‘dir. Nüve maksimum bölgede ısınacağı için

 dirsek bölgesi altında 0.30 T seçilmiştir. 

 𝜆 = 311V × 22 × 10−6 = 6.842mV. s 7.1 

 
𝑁𝑝 =

𝜆

2 × Δ𝐵 × 𝐴𝑒
=

6.842 × 10−3

2 × 0.30 × 353 × 10−6
≅ 33tur 7.2 

 𝑉0

Vin
=

𝑁𝑠

𝑁𝑝
× 𝐷 = 𝑁𝑠 = 20 tur 7.3 

 

7.3.4. Çıkış LC Filtre Tasarımı  

 

Buradaki L çıkış endüktansını temsil etmektedir. Çıkış endüktans değeri hesaplanırken 

dönüştürücünün çıkış akımı ve akım salınımı (ripple) değerine göre hesaplanır. 

Tasarımı yapılan salınımlı akım çıkış kondansatörlerinin filtre edeceği akımı da 

vermektedir. Şarj akımındaki salınım değeri (ΔI), maksimum çıkış akımının %20’si 

olacak şekilde alınarak tasarım yapılır. 

ΔI= 7 A x 20 / 100= 1.4 A  

 
Lout =

( Vin −  Vout ) × 𝐷 × 𝑇𝑠

2 × Δ𝐼
= 452uH 7.4 



 
 

Nüve olarak DC karakteristiklere uyumlu hava boşluğu bulunan nüveler kullanılabilir 

veya nüveye hava aralığı açılabilir. Aksi takdirde nüve daha erken doyuma girebilir ve 

bu ısınmaya yol açar. Tasarımımıza göre çıkış şok bobini olarak ETD49/25 tipi nüve 

kullanılmıştır. Hesaplanan değere göre ETD nüveye sarım işlemi yapılacaktır.  

Çıkış gerilimi için ani tam yük değişiminde izin verilen maksimum gerilim çökme değeri 

dönüştürücülerde yaklaşık 150 mV olarak alınır. Çıkışa koyulacak kondansatör 

minimum değeri aşağıda hesaplanmıştır.  

 
Cout =

Δ𝑡𝑥𝑇𝑠

8𝑥Δ𝑉
= 33uF 7.5 

Seçilecek kapasitenin ESR değeri küçük seçilmeli veya ESR değerini azaltmak için 

istenilen değere göre paralel atılmalıdır. 

7.4. DEVRE TASARIMININ YAPILMASI  

Devre tasarımları yukarıda hesaplanan parametrelere ve belirlenen malzemelere göre 

Eagle programında çizilmiştir. Mosfet sürme yöntemi olarak bootstrap tekniği 

kullanılmıştır. Belirlenen mosfete göre gate direnci 4.7 ohm olarak hesaplanmıştır. 

7.4.1. Mosfet Sürücü ve Kontrol Devresi  

 Vgs (th) = 4V, Ciss = 1125𝑝𝐹, Ton = 12𝑛s 7.6 

 
Igs = Ciss 𝑥

Δ𝑉

Δ𝑡
= 2.625A 7.7 

 
 Rgs (Gate direnci) =

𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑔𝑠(𝑡ℎ)

𝐼𝑔𝑠
≅ 4.7 ohm  7.8 

 

 

Şekil 7.3. Gate Driver İzole Besleme Kaynakları 

 



 
 

 

Şekil 7.4: 1ED3123MU12HXUMA1 Mosfet Sürücü 

 

Şekil 7.5: Çıkış gerilimi okuma devresi 

 

Şekil 9.4 analog optokuplör devresidir. Zener diyotla led üzerine düşen gerilim azaltılıp 

led parlaklığına göre transistör açılmakta ve çıkış gerilimi okunmaktadır. ADC pinine 

aktarılan gerilim 12 bit çözünürlükte işlenerek matematiksel işlemlere sokulur. 

 

 

Şekil 7.6: Çıkış akımı okuma devresi 

 



 
 

İzolasyonlu olduğu için akım trafosu tercih edilmiştir. Kablodaki akımı 1/2500 oransal 

çıktı olarak vermektedir. Bu küçük değerlikte olan gerilimi bir opamp ile istediğimiz 

gerilime ayarlayarak denetleyicinin ADC pinine aktarırız. 

 

Şekil 7.7. Çıkış Bobini ve Çıkış Kapasitörleri 

 

 

Şekil 7.8: Yarım köprü topoloji tasarımı 

 

7.4.2. Beslemeler 

 

Şekil 7.9. EMI FILTER VE 24V Trafosu 



 
 

 

Şekil 7.10: 5V-3.3V Besleme 

 

Mosfet sürücü beslenmesi için şebeke gerilimi 2.3VA 2X12 V trafo ile 12V (AC) gerilime 

düşürüldükten sonra doğrultularak 7812 gerilim regülatörü ile 12V’a düşürülmüştür. 

Diğer komponentler için 12 V DC gerilim 5 V ve 3.3 V gerilim regülatörleri ile 

dönüştürülmüştür. 

 

7.4.3. Mikrodenetleyici Devresi  

 

Şekil 7.11: DSPIC33EP64GS502 mikrodenetleyici devresi 



 
 

 

Şekil 7.12: Mikrodenetleyici için Gerekli Pinler 

 

7.5. Simülasyon Çalışmaları 

MATLAB programında yarım köprü topolojisi kullanılarak simülasyon gerçekleşmiştir. 

Simülasyonda kullanılan PI denetim ile çıkış voltajı ayarı yapılarak sabit akım 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 7.13: YARIM KÖPRÜ SİMÜLASYON DEVRESİ 



 
 

 

Şekil 7.14: PID DENETİM SİMÜLASYON DEVRESİ 

 

 

Şekil 7.15: SCOPE 1 SİNYALLERİ 

SCOPE 1 = 

1.Kanal = 220 V (AC) to 310 V (DC) 

2.Kanal = Transformatörün primer giriş gerilimi  

 

Şekil 7.16: BOBİN AKIMI 



 
 

 

Şekil 7.17: BOBİN AKIMI SALINIMI  

 

 

Şekil 7.18 ÇIKIŞ GERİLİMİ 

 

Şekil 7.19: SCOPE 3 ÇIKTISI  

SCOPE 3 =  

1.Kanal= Hıgh Sıde Mosfet Gate uygulanan PWM 

2.Kanal = Low Sıde Mosfet Gate uygulanan PWM 

3.Kanal = Üçgen sinyalle karşılaştırılan çıkış referansı  

7.6.  Devre Tasarım Çalışmaları 

 



 
 

 

Şekil 7.20: Genel PCB Görünümü 

 

 

Şekil 7.21: Gate Driver Sürücü ve Mosfet Bölümü 

 



 
 

 

Şekil 7.22: Trafo ve Çıkış Bobini Bölümü 

 

 

Şekil 7.23: 24V- 5V- 3V Devresi 

 

 

Şekil 7.24: Giriş EMI FILTER Bölümü 



 
 

 

 

Şekil 7.25: Devrenin üretimden gelecek nihai görüntüsü 

 

 

Şekil 7.26: Devrenin arka görüntüsü 

 

7.7. Üretim Çalışmaları 

Maliyet ve zaman probleminden dolayı baskı devreler elimize daha gelmemiştir. Nüve 

ve bobin sarımlarının üretim resimleri aşağıdaki gibidir. 



 
 

 

 

Şekil 7.27: Trafo Sarımı 

 

 

Şekil 7.28: Trafo Sarımı Üretimi 

 

 

Şekil 7.29: Trafonun Nihai Hali 

 

 

Şekil 7.30: Çıkış Bobini Sarımı 

 

 

7.8. Karşılaştırma Tablosu 

 Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi Yarım köprü Yarım Köprü 

Güç Seviyesi 500 Watt 500 Watt 

Çıkış Voltaj Aralığı 84V 84-100V 

Çıkış Akım Salınımı  1 A  

Giriş Güç Faktörü  0.87 

Güç Çevrim Verimi %75 %78 

PWM Kontrol Entegresi SG3525 DSPIC33EP64GS502 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 

5A SİGORTA,50 R NTC 60 R NTC,5 A SİGORTA  

Baskılı Devre Boyutu   



 
 

8. Enerji Yönetim Sistemi 

  



 
 

9. Batarya Paketlemesi 

9.1. Tasarlanan Batarya Paketi 

SUBÜ-TETRA takımının REVOLT EVO adlı aracı şekil 9.1 de verilmiştir. Tasarım 

CATIA programından yapılmıştır. Tasarlanan batarya paketi bu araç için özel olarak 

tasarlanmıştır. 

 

Şekil 9.1 : REVOLT Aracının cad model görüntüsü 

 

Şekil 9.2 : Batarya paketinin izomerik 

görüntüsü 

 

Şekil 9.2 de ise Tasarlanan batarya paketinin izomerik görüntüsü verilmiştir. 

Tasarımı yapılan batarya paketinin araç içinde konumlandırılması Şekil 3.3’te 

verilmiştir. Batarya paketi aracın ön tarafında kaputun altında iki davlumbazın ortasına 

konumlandırılmıştır. Bu şekilde kaputtan batarya paketine erişim ve işlem yapılması 

kolay hale getirilmiştir. 

 

Şekil 9.3 : Batarya paketinin araç içindeki konumu 

REVOLT’un batarya özellikleri; 

·       2.9 KW kapasite 

·       15 paralel 20 seri bağlantı 

·       3 giriş ve 3 çıkış fanı ile hava soğutma sistemi 



 
 

Tasarlanan batarya paketinde ön ve üst olarak iki adet açılan kapak bulunmaktadır. İki 

adet açılan kapak erişim kolaylığı olması için tasarlanmıştır. Şekil 3.4’te üst açılan 

kapağın görüntüsü verilmiştir. Şekil 3.5’te ön açılan kapağın görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 9.4 : Batarya paketinin üst açılan kapağı 

 

Şekil 9.5 : Batarya paketinin ön açılan kapağı 

 

Şekil 9.6 da Batarya paketinin iki kapağının açılmış durumdaki görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 9.6 : Batarya paketinin kapaklarının açılmış durumdaki görüntüsü 

Şekil 9.6 da görüldüğü üzere 3 adet giriş ve 3 adet çıkış (egzoz) fanları görünmektedir. 

15 paralel 20 seri olan pil modülleri açıkça görünmektedir. Batarya Paketinin kapakları 

Prepreg denilen kendinden reçineli karbon fiberden üretilerek montajlanması 

amaçlanmaktadır. Paketin birleştirilmesi ise L alüminyum profiller yardımıyla M4 cıvata 

somun ile birleştirilecektir. Ve açılan kapaklar 2+2 4 adet menteşe ile sabit olan 

kapaklara cıvata somun bağlantısı ile bağlanacaktır. 

 



 
 

Şekil 9.7 : Batarya paketinde kullanılan soğutma fanı 

Soğutma yöntemi olarak 5cm çaplık fanlar tercih edilmiştir. Hava giriş kısmına üç adet 

egzoz kısmına da 3 adet yerleştirilmiştir. Hava akışının yeterli seviyede aktarılması için 

gerekli boşluklar oluşturulmuştur. 

Pil modülleri 15 paralel 20 seri olarak tasarlanmıştır. Şekil 3.7 de görüldüğü üzere pil 

modüllerinin izometrik görüntüsü yer almaktadır. 

 

Şekil 9.8 : Pil modüllerinin izometrik 

görüntüsü 

 

Şekil 9.9 : Pil modüllerinin ön görünüşü 

 

Şekil 9.9 da Pil modüllerinin önden görüntüsü verilmiştir akışkan olan havanın rahat 

bir şekilde pillerin arasından geçebilmesi için tasarlanmıştır. 

2 pil merkezi arasındaki mesafe ise 22.8 mm’dir. 

 

Şekil 9.10 : 2 pil arasındaki mesafe 

15 paralel bulunan bir hücrenin görüntüsü Şekil 3.11 de verilmiştir. Şekildeki 15 

paralelli 1 modülden batarya paketinde toplamda 20 adet bulunmaktadır. 

Yapılan tasarım pil modüllerini makarondan kurtarmak için daha hızlı soğutma olması 

için yapılmıştır pillerin puntalarını bozmadan sadece makaronu keserek pil hücrelerini 

pil yataklarına altlı üstlü koyarak sabitlemeye ve daha iyi bir soğutma sistemi için 

gerekli görülmüştür. 



 
 

Pil yatağının izometrik görüntüsü şekil 9.12 de verilmiştir. Pillerin oturacağı yuvalar ve 

kablosunun çıkacağı yer görünmektedir. 

Pillerin üstünde ve altında puntalarını görüntüsü Şekil 2.9 da görüldüğü gibidir ve Şekil 

9.10 da görülen hücrenin + kutup ve – kutup olarak 2 çıkışı bulunmaktadır. Çıkan 2 

kutup kabloları yatağın içinden şekil 9.12 de görüldüğü gibi kesik olan kısımdan dışarı 

çıkıp bağlantıları yapılacaktır. Şekil 9.12 de görülen parça 3D yazıcıda PLA filamenti 

ile basılacaktır Ek 2 de PLA özellikleri verilmiştir. 

Sahip olunan pilin katalog bilgilerindeki teknik resminden CATIA programı üzerinden 

tasarlanıp tasarıma dahil edilmiştir. Pilden batarya paketinde toplamda 300 adet 

bulunmaktadır. 2.9 kW gücünde olan batarya paketi SUBÜ-TETRA ELEKTROMOBİL 

takımına ait olan REVOLT aracının enerji ihtiyacını karşılamaktadır. 

9.2. Tasarlanan Batarya Paketinin Analizleri 

Batarya Paketine uygulanan analizler Solidworks programının Flow simulation 

modülünde yapılmıştır. Batarya hücreleri tek satırda 20 adet olarak sıralanmıştır. Hava 

giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde simetrik bir düzende yerleştirilmiştir. İlk 

olarak fanların CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) analizindeki davranışı 

incelenmiştir. Sınır şartları belirlenirken akışkan hava olarak seçilmiştir. Fanlar dönüş 

hızları 500 rad/s olacaktır. Bunular birlikte bütün birimler SI birim sistemine göre 

seçilmiş ve iç akış analizi yapılmıştır. 

Fanlar dönüş sağlayacağı için giriş fanına 500rad/s hız verilip çıkış fanında aynı yönde 

hız ve dönüş verilmiştir. Tüm bu tanımlamalar yapıldıktan sonra analiz yapılmıştır. 

 

Şekil 9.14 : Giriş fanlarının izometrik görüntüsü 

 

Şekil 9.15 : Çıkış fanlarının izometrik görüntüsü 



 
 

Pillerin olduğu kısım temsili olarak bir dikdörtgenler prizması olarak tanımlanmıştır. 

Bataryanın soğutma sisteminin çalışması 35℃ de çalışmaya başlayıp 60℃ de sireni 

çaldırıp 80℃ de kendini kapatıp güvenlik sebebiyle korumaya alması için 

tasarlanmıştır. Bataryanın sürekli olarak dışarı 60℃ sıcaklıkta tutulması en maksimum 

durum olduğu için sürekli olarak 60℃ olarak analizi koşulmuştur. 

73 iterasyon sonucunda Batarya paketinin ısıl analizi bitmiş bulunmaktadır. Şekil 3.17 

de kesik grafik olarak batarya paketinin sıcaklık kesik grafiği yer almaktadır. 

 

Şekil 9.17 : X-Y Düzlemindeki grafik görüntüsü  

 

 

Şekil 9.19 : X-Z Eksenindeki kesit grafik 

görüntüsü ve sıcaklık değerleri 

 

Şekil 9.20 : Hava soğutma sistemi akış çizgi 

grafiği 



 
 

 

Şekil 9.21 : Akış yörüngelerinin sıcaklık 

görüntüleri 

 

Şekil 9.22 : Akışkanın sıcaklık ve hız grafikleri 

Şekil 9.22 de görüldüğü üzere akışkanın hız grafikleri ve sıcaklık grafikleri 

görülmektedir. Şekil 9.23’te görüldüğü üzere batarya paketinin elde taşınırken ki 

analiz görseli verilmiştir. 

 

Şekil 9.23 : Kuvvet yönü ve büyüklüğü 

 

Şekil 9.24 : Toplam deformasyonun abartılmış 

görüntüsü 

 

 

Şekil 9.25 : Toplam deformasyonun gerçekçi 

görüntüsü 

 

Şekil 9.26 : Yük altındayken stres binen bölgeler 

Tasarım gerçeğe dönüştürüldüğünde ilk adım olarak Prepreg ’ten dış duvarlar 

üretilmiştir. 



 
 

 

Şekil 9.27 : Prepreg ‘in ebatlanması ve kesime hazırlanması 

Şekil 9.27’de görüldüğü gibi 120℃ de vakum altında 3 saat fırınlandıktan sonra Şekil 

9.28’te görülen parçalar üretilmiştir. 

9.3. Uygulama ve Deneysel Çalışmalar 

 

Şekil 9.28 : Vakumlanıp fırınlanan 

prepreg parçaları 

 

Şekil 9.29 : Üretilmiş parçalar 

Şekil 4.4’te üretilen parçaların alüminyum L profil ile birleştirilmiştir. Ve içerisine pil 

yatakları yerleştirilmiştir 

 
 



 
 

Şekil 9.30 : Montajlanmış ve modülleri 

konumlandırılmış batarya paketinin görüntüsü 

Şekil 9.31 : Hücre konumlandırılıp batarya 

paketinin görüntüsü 

 

Şekil 9.32’da 2 pil arasındaki boşluk görülmektedir. Aradaki mesafe havanın akması 

için yeterli ve müsaittir. 

 

Şekil 9.34 Batarya paketi Son hali (Açık) 

 

Şekil 9.33 Batarya paketi son hali 

 

  



 
 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

 

Elektronik Diferansiyel aracın dönüşü esnasında yolun dönüş açısına ve araç hızına 

göre dış tekerleğin hızının iç tekerlekten hızlı olmasını yazılımsal olarak sağlayan 

sistemdir.                                                                                                 

Elektronik Diferansiyelin dönüşü güvenli şekilde gerçekleştirmesi için Ackerman- 

Jeantend Modelin ’den yararlanılmıştır.  Aracın hızı, ön ve arka tekerlekler arası 

mesafe, gibi parametreler sisteme dahil edilmiştir. Aşağıda Ackerman- Jeantend Model 

örneği gösterilmiştir. 

 

Şekil 10.1: Ackerman Jeantend Modeli 

 

10.1.    Sistem Topolojisi  

10.1.1. Enkoder (AMT203-V Mutlak Enkoder) 

Enkoder pozisyonu, hızı, yönü, sayımı belirlemek için kullanılabilir. Enkoderlerin 

manyetik, dirençli, mekanik, optik gibi farklı çeşitleri vardır. Enkoderler dairesel veya 

doğrusal hareketi elektriksel sinyallere dönüştürür. Enkoder bunun yanında Mutlak ve 

Artımlı olarak ikiye ayrılır.   

Artımsal enkoderler puls sayısı (A ve B kanallarındaki), tur sayısı (index kanalı) ve 

dönüş yönü bilgisi verir. Enerji kesintisi durumunda artımsal enkoder sıfırdan saymaya 

başlar ve konum bilgisini kaybeder. Kaldığı yerden devam etmesi ve konum bilgisini 

kaybetmemek için mutlak enkoder kullanılmalıdır.  

Sistemimizde enerji kesildiğinde enkoderin kaldığı konumu kaybetmemek için mutlak 

enkoder kullanılmıştır. Mutlak enkoderler her konum için benzersiz kodlar üretir. 

Sayısal desendeki bit sayısı çözünürlük değerini verir. Disk üzerindeki her bir dairesel 

sıra sayısal deseni oluşturur. Disk üzerinde 8 iz varsa 28 =256 farklı konumu yani 

8360 / 256 = 1.406 açıyı bildirebilir.  



 
 

Bu bilgilere bakılarak AMT203-V Mutlak enkoder kullanıldı. Bu enkoderi kullanmamızın 

sebebi 0.2 açı hassasiyeti, yukarıda belirtilen elektrik kesilmesi durumlarında konum 

bilgisini tutması ve Serial Peripheral Interface (SPI) protokolünü içermesidir. SPI 

verilerin hızlı ve güvenilir aktarılmasını sağlayarak sürüş esnasında avantaj 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Şekil 10.2: AMT203-V Mutlak Enkoder 

10.1.2. Hall Sensörler (Melexis US1881) 

Analog ve Dijital olmak üzere iki tip Hall sensör vardır. Analog Hall sensörler sürekli 

lineer çıkışlarından dolayı mesafe ölçmede kullanılır. Dijital Hall sensörler 3D 

yazıcılarda, BLDC motorlarda, CNC makinelerinde limit anahtarı olarak, otomasyon 

sistemlerinde tespit ve konumlandırmada ve hızı belirleme uygulamaları için 

kullanılabilir.  

BLDC motorda bulunan mıknatıslar sayesinde Hall sensörden bilgi alınabilir. Bu 

yüzden dijital hall sensörü kullanmayı tercih ettik. Hall sensör her mıknatıs önünden 

geçtiğinde çıkış verir ve bu çıkışlardan alınan sinyalller kullanılarak hız hesaplanır. 

10.2. Kontrol Algoritması  

10.2.1. Araç Modeli  

10.2.1.1. Kinematik Model 

 

Ön Tekerleklerin Dönme Açıları; 

𝛿ö𝑖 = arctan [
ℓ∗tan (𝜌)

ℓ−((𝑘/2)∗tan (𝜌))
]   ,   𝛿ö𝑖= Ön İç Tekerlek Dönme Açısı 

𝛿ö𝑑 = arctan [
ℓ∗tan (𝜌)

ℓ+((𝑘/2)∗tan (𝜌))
]  ,    𝛿ö𝑑 = Ön Dış Tekerlek Dönme Açısı  

ℓ: Dingil mesafesi(m),  𝒌: King-Pim mesafesi(m),  𝝆: Direksiyon açısı  

Tekerleklerinin Aracın Dönme Merkezine Olan Uzaklığı  



 
 

𝑅1 =
ℓ

sin(𝛿ö𝑖)
                                   𝑹𝟏: Ön iç tekerlek dönme merkezine uzaklığı(m), 

𝑅2 =
ℓ

sin(𝛿ö𝑑)
                                  𝑹𝟐: Ön dış tekerlek dönme merkezine uzaklığı(m),            

𝑅𝑎𝑖 =
ℓ

tan (𝜌)
−

𝑇

2
                            𝑹𝒂𝒊: Arka iç tekerlek dönme merkezine uzaklığı(m),  

𝑅𝑎𝑑 =
ℓ

tan (𝜌)
+

𝑇

2
                            𝑹𝒂𝒅: Arka dış tekerlek dönme merkezineuzaklığı(m),  

Aracımızın motorları arka tekerleklerde olduğundan dolayı 𝑹𝒂𝒊 ve 𝑹𝒂𝒅 ifadeleri ile 

işlemlere devam edilmiştir.  

Hesaplamalarda kullanılacak değişkenler;  

𝑳𝒈: Araç ağırlık merkezinin aks mesafesine dik uzaklığıdır (m),    

𝑻: Aks mesafesi (m). 

𝑹𝒗: Araç ağırlık merkezinin dönme merkezine olan uzaklığı (m),   

𝑽: Araç hızı (m/sn), 

𝒓: Araç tekerleği yarıçapı (m),  

Tekerlek açısal hızları; 

𝑤ö𝑖 =
𝑣∗𝑅1

(𝑅𝑣)∗𝑟
                                 𝑊ö𝑖 ∶ Ön iç tekerleğin açısal hızı(rad/sn), 

𝑤ö𝑑 =
𝑣∗𝑅2

(𝑅𝑣)∗𝑟
                                𝑊ö𝑑 : Ön dış tekerleğin açısal hızı(rad/sn),  

𝑤𝑎𝑖 =
𝑣∗𝑅𝑎𝑖

(𝑅𝑣)∗𝑟
                                 𝑊𝑎𝑖 : Arka iç tekerleğin açısal hızı(rad/sn),  

𝑤𝑎𝑑 =
𝑣∗𝑅𝑎𝑑

(𝑅𝑣)∗𝑟
                                       𝑊𝑎𝑑: Arka dış tekerleğin açısal hızı(rad/sn), 

𝑅𝑣 = √(𝑅𝑎𝑖 + (𝑇/2))2 + (ℓ𝑔)
2
 

𝑅𝑣 :Araç ağırlik merkezinin dönme merkezine olan uzakliğ (m) , 

 



 
 

 

Şekil 10.3: Simulink Matematiksel Model 

 

Ackermann prensibine göre aracımızın fiziksel özellikleri dikkate alınarak yapılan 

işlemler sonucunda çıktılar elde edildi. İşlemler Simulink ortamına aktarıldı. Üzerine 

kontrol algoritmalarıda eklenerek sistem oluşturuldu. Araca girilen farklı hız ve açı 

değerleri karşılaştırma bloklarıyla ayırt edilerek aracın yön tayini ve dönüş esnasında 

tekerleklerdeki hız değerleri saptandı. Simulinkteki değerler ve grafikler, yapılan 

işlemelerle karşılaştırılarak sonuçların doğruluğu gözlemlendi. Sistemimize PID 

kontrolör de eklenerek oluşan hız hataları minimum değerlere indirildi. 

Elektronik Diferansiyel bloğunun çıkışından açı değerlerine göre aldığımız açısal hızlar 

Swicth blokları yardımıyla karşılaştırılarak daima dış tekerinin hızı iç tekerin hızından 

daha fazla olması sağlandı.   Subü-Tetra Revolt bloğu içinde tanımlanan İleri yön, Sol 

yön, Sağ yön gibi parametrelerde switch bloğu yardımıyla karşılaştırılarak aracın 

dönme ve hareket durumu belirlendi. 

Subü-Tetra Revolt bloğunun içinde Araç Hızı, Direksiyon Açısı, İleri Yön, Sol ve Sağ 

Yön girdileri tanımlandı. Bu girdiler Elektronik Diferansiyel bloğuna girilerek burda 

yapılacak işlemler için kullanıldı.   

Elektronik Diferansiyel bloğunun içerisinde Araç Hızı, Direksiyon Açısı, Aracın fiziksel 

büyüklükleri (Aracın genişliği, uzunluğu, aks mesafesi, King-Pim mesafesi, Dingil 

mesafesi vb.) kullanılarak gerekli işlemler yapıldı. Bunun sonucunda Elektronik 

Diferansiyel bloğundan Sağ ve Sol tekerleklerin açısal hız değerleri elde edildi.  

Teorik olarak yaptığımız işlemlerin tümü Simulink ortamında Elektronik Diferansiyel 

bloğunun içinde gerçekleştirildi.  



 
 

 

Şekil 10.4: Elektronik Diferansiyel Blok Yapısı 

 

Aracın hızının 0’dan büyük ve küçük olma durumu, araç açı değerinin 0 ‘dan büyük, 

küçük ve eşit olma durumuna göre aşağıdaki sistem algoritması oluşturulmuştur. 

Aracın uzunluğu, genişliği gibi parametreler sabit olarak algoritmaya eklenmiştir. Açı 

değerine 0’dan büyük, küçük ve eşit durumlarına göre farklı işlemler uygulanmıştır. 

İşlemlerden sağ tekerlek ve sol tekerlek Referans hız değerleri elde edilmiştir. Aracın 

hareketi durdurulana kadar kontrol süreci devam etmektedir. Ayrıca araca dışarıdan 

gelecek herhangi bir bozucu ve yanıltıcı etkiye göre gerekli kontrol sağlanmaktadır. 



 
 

 
Şekil 10.5: Elektronik Diferansiyel Sistemi Akış Şeması 

 

10.3. Benzetim Çalışmaları 

Sistemimizi test ederken hız değerlerinin ayarlanması için 1 adet potansiyometre, açı 

değerlerinin ayarlanması için enkoder (AMT203-V), Motor sürücü (L298N), Enkoderli 

DC motor ve STM32F407-VG geliştirme kartı kullanıldı. Enkoderli DC motorun 

enkoderiyle sağ teker ve sol teker rpm değerlerini elde ettik. Potansiyometreden 

aldığımız hız değerine Ackermann-Modeli uygulandıktan sonra sağ teker ve sol teker 

rpm değerlerine ulaştık. Daha sonra PID kontrolör uygulayarak Enkoderden okunan 

rpm değeriyle, potansiyometreden elde ettiğimiz rpm değerlerini eşitlemeye çalıştık. 

Ölçüm yapılan Referans hız, tekerlek hızı ve açı verileri STMStudio’ dan yararlanılarak 

gözlemlendi ve daha sonra excele aktarıldı. Bu şekilde tekerleklerin hızları ve 

sistemdeki hız hata değerleri gözlemlenmiş oldu.  



 
 

Benzetim senaryoları için kullanılan Enkoderli DC motorun maksimum RPM değeri 220 

dev/dk olduğu için Simulink’te ve STM’de hesaplamalar için kullanılan gain 4 ve gain 2 

blokları enkoderin maksimum RPM değeri göz önüne alınarak sırasıyla 2.6829 ve 0,66 

olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 10.6: Elektronik Diferansiyel Devresi 

10.4. Test sonuçları  
 

Tablo 10.1: Farklı Açı Değerleri İçin Hız Değişim Grafiği (30km/h) 

 

Tablo 10.2: Farklı Açı Değerleri İçin Hız Değişim Grafiği (60km/h) 

 

Tablo 10.1 ve Tablo 10.2’de belirtilen referans hız, potansiyometre’den alınan hız 

değeri, teker hızı ise motorumuzdan alınan hız değeridir. Verilen farklı açı değerlerine 

AÇI REFERANS HIZ TEKER HIZI HATA PID ÇIKIŞ PID HATA REFERANS HIZ TEKER HIZI HATA PID ÇIKIŞ PID HATA

0 80,487 78,749 2,159355 79,562 1,149254 80,487 78,749 2,159354927 80,256 0,28700287

60 68,803 69,754 1,382207 69,125 0,468003 70,031 68,965 1,522183033 69,756 0,39268324

120 65,395 66,525 1,727961 65,824 0,656013 72,457 71.547 98644,0827 71,756 0,96747036

180 60,551 62,417 3,0817 60,635 0,138726 74,707 73,058 2,207289812 74,36 0,46448124

240 58,884 59,567 1,159908 59,122 0,404184 76,791 74,042 3,579846597 76,056 0,95714342

300 54,035 55,43 2,58166 54,421 0,714352 78,837 77,851 1,250681786 78,618 0,27778835

360 46,75 47,234 1,035294 46,982 0,496257 80,52 79,782 0,916542474 80,167 0,4384004

-360 80,615 83,167 3,165664 81,436 1,018421 46,339 44,093 4,846889229 46,236 0,22227497

-300 78,742 80,83 2,651698 79,425 0,86739 50,962 48,198 5,423648993 50,831 0,25705428

-240 76,826 77,539 0,928071 77,103 0,360555 55,011 55,847 1,519696061 55,426 0,75439458

-180 74,707 74,037 0,896837 74,561 0,19543 58,551 57,443 1,892367338 58,365 0,31767177

-120 72,419 73,615 1,6515 72,356 0,086994 61,896 61,274 1,004911464 61,652 0,39420964

-60 69,031 71,685 3,84465 70,024 1,438484 64,803 67,571 4,271407188 65,489 1,05859297

30 Km/h İÇİN TEKERLEK HIZ TEST DEĞERLERİ

SAĞ TEKER RPM DEĞERLERİ SOL TEKER RPM DEĞERLERİ

AÇI REFERANS HIZ TEKER HIZI HATA PID ÇIKIŞ PID HATA REFERANS HIZ TEKER HIZI HATA PID ÇIKIŞ    HATA

0 160,974 161,564 0,366519 161,106 0,082001 160,974 162,856 1,169132903 161,564 0,36651882

60 129,607 132,054 1,888015 131,562 1,508406 140,223 142,129 1,359263459 140,465 0,17258224

120 123,472 126,143 2,163243 124,962 1,206751 144,998 145,568 0,39310887 145,102 0,07172513

180 117,216 119,158 1,65677 118,674 1,243857 149,414 148,462 0,637155822 149,212 0,13519483

240 110,024 113,256 2,937541 111,024 0,908893 153,72 150,268 2,245641426 152,407 0,8541504

300 101,925 104,895 2,913907 103,724 1,765023 157,611 155,367 1,423758494 156,961 0,41240776

360 92,843 93,187 0,370518 93,021 0,191722 161,116 159,983 0,70322004 160,734 0,23709625

-360 161,239 159,047 1,359473 160,246 0,615856 92,68 90,035 2,853905913 90,885 1,93677169

-300 157,011 156,445 0,360484 156,883 0,081523 101,925 100,204 1,688496443 101,367 0,54746137

-240 153,518 153,186 0,216261 153,338 0,11725 110,276 107,981 2,081141862 109,734 0,49149407

-180 149,414 147,058 1,576827 148,766 0,433694 117,319 116,893 0,363112539 116,016 1,11064704

-120 144,915 146,084 0,80668 145,428 0,354001 127,489 127,094 0,309830652 127,152 0,26433653

-60 140,307 143,714 2,428247 142,135 1,302857 129,417 128,326 0,843011351 128,982 0,33612277

60 Km/h İÇİN TEKERLEK HIZ TEST DEĞERLERİ

SAĞ TEKER RPM DEĞERLERİ SOL TEKER RPM DEĞERLERİ



 
 

göre hız değerleri elde edilip hata ve 𝑃𝐼𝐷 hata değerleri bulundu. Hata ve PID hata 

değerleri karşılaştırıldığında PID hata değerinin hata değerinden düşük olduğu 

görülmektedir. Buradan PID kontrolörün sağlıklı şekilde çalıştığı anlaşılmaktadır. 

 

                           

 
                                                                                                                                                               

     

Şekil 10.8: Farklı Açı Değerlerine Göre Hız Değişimi 

 

Yukarıda grafiklerde sağa ve sola dönüşlerde açısal değişimlerin hıza olan etkisi 

grafiksel olarak gösterilmektedir. Sağa dönüşlerde istenildiği gibi sol tekerin hızının 

düzenli şekilde artığı görülürken sola dönüşlerde sol teker hızının düzenli olarak 

azaldığı görülmektedir. Sağ teker içinde tam tersi durum geçerlidir. 

 

Şekil 10.9: Farklı PID Değerlerine Göre RPM Çıktıları 

AÇI TEKER HIZI

-360 159,047

-300 156,445

-240 153,186

-180 147,058

-120 146,084

-60 143,714

0 161,013

60 132,054

120 126,143

180 119,158

240 113,256

300 104,895

360 93,056

AÇI TEKER HIZI

-360 90,035

-300 100,204

-240 107,981

-180 116,893

-120 127,094

-60 128,326

0 162,856

60 142,129

120 145,568

180 148,462

240 150,268

300 155,367

360 159,983

AÇI TEKER HIZI 
-360 83,167 
-300 80,83 
-240 77,539 
-180 74,037 
-120 73,615 
-60 71,685 
0 78,749 
60 69,754 

120 66,525 
180 62,417 
240 59,11 
300 55,43 
360 47,234 

 
  

AÇI TEKER HIZI

-360 44,093

-300 48,198

-240 55,847

-180 57,443

-120 61,274

-60 67,571

0 78,749

60 70,183

120 72,086

180 73,058

240 74,042

300 77,851

360 79,782

Şekil 10.7: Farklı Açı Değerlerine Göre Hız Değişimi 



 
 

Şekil 10.9’da görülen 𝐾𝑝, 𝐾𝑖 ve 𝐾𝑑 değerlerine göre hız değerindeki değişimler 

görülmektedir. 𝐾𝑝=10, 𝐾𝑖 =10 ve 𝐾𝑑=10 değerlerini girdiğimizde hem kısa zamanda 

istenilen değere oturması hem de çok az overshoot olduğunda dolayı bu PID 

değerlerini seçmemizin bizim için en iyi sonuçları vereceğine karar verdik. Diğer 

grafiklere bakıldığında 𝐾𝑝 = 1, 𝐾𝑖 = 10, 𝐾𝑑 = 10 değerleri girildiğinde istenilen değere 

kısa zamanda ulaşma durumu olsada overshoot’un diğer pid değerlerimize göre fazla 

olmasından dolayı bu değerleri seçmedik. Diğer grafiklerde salınım, oturma zamanının 

büyük olması ve overshoot’un fazla olmasından dolayı seçmedik.  

 

Şekil 10.10: Referans Hız Değerlerine Göre RPM 
Değişimi 

 

Şekil 10.11: Referans Hız Değerlerine Göre RPM 
Değişimi 

 

 
Şekil 10.12: Farklı Referans Hız Değerlerine Göre RPM Değişimi 

 

Şekil 10.10-11 ve Şekil 10.12‘de görülen grafiklerde araç sürücüsünün aracın hızını 

arttırdığında ve azalttığında aracın motor hızına olan etkisi gözlemlenmiştir. 

Şekillerden anlaşılacağı gibi sürücünün yaptığı ani hız değişimleri PID kontrol 

algoritması ile düzeltilerek gerekli hız değerine oturtulması sağlanmıştır. 



 
 

 

Şekil 10.13: Açı Değerlerine Göre Sağ ve Sol Motor Hız Değişimi 
Şekil 10.13’de görülen grafikte araç hızı 60km/h iken araç direksiyon açısı değişiminin 

sağ ve sol motorların hızı üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Benzer biçimde Şekil 

10.8’te gösterilen Simulink grafiği ile Şekil 10.13’de görülen STMStudio grafikleri 

birbirini tamamlar niteliktedir. 

10.4.1. Uygulanan Test Senaryoları  

BLDC motorlar üretim aşamasında olduğundan dolayı Test senaryoları 

yapılamamıştır. Gerekli bilgiler teknik kontrollerde paylaşılacaktır. 

10.4.2. Dikkate Alınan İstisnai Durumlar  

Yaptığımız çalışmalarda dikkate alınan parametreler yarışma için yeterli 

görüldüğünden dolayı istisnai durumlar hesaba katılmamıştır. 

  



 
 

10.5. Karşılaştırma Tablosu 
Tablo 10.3: Karşılaştırma Tablosu 

 

 

  

Önceki Tasarım Yeni Tasarım

Sistem Topolojisi (Kullanılan

Sensörler, Kontrol Üniteleri,

Aktüatörler vb.)

: YOK

Aracın dönüş açılarını almak 

için AMT203-V Mutlak enkoder 

ve Hall Sensörler (Melexis 

US1881)kullanılmıştır.

Kontrol ünitesi olarak 

STM32F407-VG Geliştirme Kartı 

kullanılmıştır.

Araç Modeli (Kinematik Model,

Basit Dinamik Model, Tam Araç

Modeli vb.)

: YOK

Araç modeli oluşturulurken

Ackerman modeli baz alınarak 

kinematik modelimizi 

oluşturduk.

Kontrol Algoritması : YOK

Ackerman modeline göre

konrol algoritması  

oluşturulmuştur.Oluşturulan 

kontrol algoritması Simulink 

ortamında tasarlanmıştır. 

Dikkate Alınan İstisnai Durumlar

ve Önerilen Tasarım Çözümleri

(Düşük Adezyon, Bölünmüş

Adezyon, Ağırlık Transferi,

Virajlarda Hızlanma/Yavaşlama

vb.)

: YOK

Yaptığımız çalışmalarda dikkate

 alınan parametreler yarışma

 için yeterli görüldüğünden 

dolayı istisnai durumlar

 hesaplamalara katılmamıştır.

Uygulanan Benzetim Senaryoları : YOK

Benzetim senaryosu yaparken 

hız değerlerinin ayarlanması 

için 1 adet potansiyometre, açı 

değerlerinin ayarlanması için 

enkoder (AMT203-V), Motor 

sürücü (L298N), Enkoderli DC 

motor ve STM32F407-VG 

geliştirme kartı kullanılmıştır.

Benzetim Senaryoları için

Performans Sonuçları 
: YOK

Uygulanan benzetim 

senaryolarından

 aldığımız veriler rapor 

içerisinde 

detaylı olarak grafik ve 

tablolarla gösterilmiştir.

Uygulanan Test Senaryoları : YOK

BLDC motorlar üretim 

aşamasında olduğundan dolayı 

Test senaryoları 

yapılamamıştır.

 Gerekli bilgiler teknik

 kontrollerde paylaşılacaktır.

Test Senaryoları için Performans

Sonuçları 
: YOK

Test senaryoları için gerekli 

olan Performans sonuçları 

teknik kontrolde 

paylaşılacaktır.



 
 

11. Araç Kontrol Sistemi 

 

11.1. Motor Tork Kontrolü 

11.2.  Rejeneratif Frenleme 

11.3. Araç Enerji Yönetim Sistemi 

11.4. Araç Haberleşme Sisteminin Yönetimi 

 

Araç içindeki haberleşmeyi sağlamak için CAN protokolünü kullandık. CAN 

protokolünü kullanmamızın sebebi güvenli, ekonomik ve hızlı olmasıdır. Hatasıza 

yakın veri transferi sağladığı için güvenli veri alışverişini sağlamaktadır. CAN protokolü, 

high ve low olmak üzere iki kablo aracılığıyla kontrolcülerin birbiri ile haberleşmesini 

sağlar. Bu iki kablo arasındaki potansiyel farka bakarak veriler hakkında bilgi ediniriz. 

CAN hattında baskın ve çekinik olmak üzere iki seviye vardır. Veri gönderen kontrolcü, 

bu hattaki seviyeleri değiştirerek alıcıya mesaj gönderir. Alıcı kontrolcü aynı şekilde 

hattaki seviye değişikliklerini algılayarak veriyi alır.  

CAN mesaj tabanlı haberleşme protokolü olduğu için mesaj önceliklidir. Kontrolcüler 

hat boş olduğu zaman mesajı hatta basar. Bir mesaj maksimum 8 byte olabilmektedir. 

Aracımızda 4 adet kontrolcü bulunmaktadır. Araç kontrol sistemi bu kontrolcülerden 

gelen mesajları değerlendirir, sürücüye ve telemetri sistemine gelen verileri gönderir. 

11.4.1. Kullanılan Araçlar 

11.4.1.1. Mikrodenetleyici 

Bu çalışmada tanımlanan görevleri yerine getirecek işlem gücü olan STM32F103C6U6 

mikrodenetleyicisi kullanılması planlanmıştır. 

Mikrodenetleyici seçimi yapılırken sisteme gereken iki adet UART bir adet CAN 

protokolü olmasına dikkat edilmiştir. 

11.4.1.2. CAN Bus Alıcı – Vericisi 

Tasarlanacak olan AKS kartında SN65HVD230 isimli TI firmasının entegresi 

kullanılacaktır. ISO 11898-2 standartlarına uygun ve düşük güç tüketimi olduğu için bu 

entegre seçilmiştir.   



 
 

11.4.2. Tasarlanan AKS Donanımı 

 

Şekil 11.1: Önden Görünümü 

 

 

Şekil 11.2: Arkadan Görünümü 

 

11.4.3. CANBUS Veri Gönderme Alma 

Aracımızın arka tarafındaki Battery Management System (BMS) ve motor sürücüde 

bulunan, kendi yaptığımız STM32F4 kartlarından alınan verileri CAN hattı ile öndeki 

merkez karta gönderdik. Bu gönderme işlemi ortak bir hat üzerinden olmaktadır. 

Mikrodenetleyicinin Tx çıkışını CAN modülünün Tx girişine, Rx çıkışını CAN 

modülünün Rx girişine bağladık. Bütün kartlarımızın üzerinde bulunan CAN hattı 



 
 

girişlerindeki CanH hattını birbiri ile CanL hattını birbiri ile bağladık. Veri göndermek 

isteyen kartımız Tx bağlantısını kullanarak CAN hattına veri gönderebilecek. Veri 

almak isteyen kartımız ise CAN hattından Rx bağlantısını kullanarak veriyi alabilecek.  

 

 
Şekil 11.3 CAN hattı bağlantı şeması 

 

11.4.3.1. CANBUS ID Filtreleme 

CAN hattında birçok veri olduğu için bu verileri alırken birbiri ile karışma ihtimali 

olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için verileri gönderirken her mesaj paketine 

bir ID tanımladık. Bu şekilde bize gerekli olan veriyi almak için ID numaralarını 

karşılaştırıp istediğimiz veriyi aldık. ID numarası uymadığı takdirde mesaj alınmaz. ID 

numarasını karşılaştırmak için maske kullandık.  

 

Şekil 11.4 Maskeleme örneği 

 

Şekil 11.4 ‘de gösterildiği gibi maske değerimizin son değeri hariç diğer bitler F 

olduğundan dolayı, filtre değerimiz ile mesaj ID’sinin son değeri hariç bütün bitler tek 

tek karşılaştırılıyor. Maske değerimizin son değeri 0 olduğu için mesaj ID’si ve filtrenin 

son değeri karşılaştırılmaz. Bu sayede 000001230 – 0000123F ID’li bütün mesajları 

alabiliriz. Daha geniş bir ID aralığımız oldu. Maske numarasını oynayarak ID aralığını 

istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. 



 
 

 

 

Şekil 11.5: CANBUS Test Edilmesi 

11.5. Arıza Teşhisi 

 

• İzolasyon izleme cihazından gelen şasi izolasyon direncine göre sistem 

sürücüye uyarı vermektedir. 

• 12V – 24V Besleme kaynaklarının çıkışlarında seri bulunan akım sensörleri aşırı 

akım çekilince kontaktörün kapatılması sağlanacaktır. 

• 12V – 24V Besleme kaynaklarının çıkışlarındaki gerilim gerilim bölücü 

mantığıyla ölçülerek sisteme uyarı vermektedir.  

• Batarya Yönetim Sistemi, motor ve motor sürücüden gelen sıcaklık verileri ile 

sürücüye uyarı verilecektir. 

Bu uyarılar gerektiği zaman ekran üzerinde gerektiği zamanda buzzer ile dışarı bilgi 

verecektir. 

11.6. Araç Durumu Görüntülenmesi Ve Kullanıcı Uyarıları 

 

Kullanıcı ekranı olarak Nextion marka Enhanced NX8048K070 model, 7″ (inç) 

boyutunda, 800×480 çözünürlüğünde, 32 MB flash hafızaya sahip, 108 MHz bir mikro 

kontrolcüyle çalışan ve dokunmatik bir ekran kullandık. 5V DC gerilim ile çalışan ve 

maksimum 250 mA akım çeken ekranın tasarımını Nextion Editor isimli kendi HMI 

tasarım programından yaptık ve SD kart ile ekrana yükledik, sonrasında gerekli veriler 

kendi tasarladığımız AKS kartımızdan UART ile ekrana gönderildi.  

Bu ekranın seçilmesindeki sebep kullanımındaki kolaylıktır. Ekranın kendi tasarım 

programında tasarım yapılıp yüklendikten sonra mikroişlemcimizin seri haberleşme 



 
 

portundan tasarım için gerekli verileri göndermemiz yeterli olduğu için kullanımı kolay 

bir HMI ekran.  

 

Şekil 11.6: Ana Ekranın Tasarımı 

 

 

Şekil 11.7: Güç Verilerinin Gösterilmesi 

 

 

Şekil 11.8: Ekran Verilerinin Gösterilmesi 



 
 

 

 

Şekil 11.9: Ekran Verilerini Gösterilmesi 2 

 

 

Şekil 11.10: Gönderme ve Alma Kodları 

11.7. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Araç kontrol sisteminin dışarıyla bağlantısının kurulabilmesi için iki adet telemetri 

sistemi planlanmıştır. RF bağlantısı sürekli olarak veri gönderirken GSM bağlantısı 

kısa aralıklarla veri gönderecektir. 



 
 

11.7.1. GSM Modülü 

AKS üzerinden okunan değerlerin kontrol merkezine (sunucuya) gönderilmesi için 

SimCom firmasının SIM800C modülü kullanılmıştır. Modülün teknik özellikleri 

aşağıdaki gibidir; 

• Quad-band 850/900/1800/1900MHz 
• GPRS multi-slot class 12/10 
• GPRS mobile station class B 

• Compliant to GSM phase 2/2+ 

• Bluetooth: compliant with 3.0+EDR 

• Dimensions: 24.0*24.0*3.0mm 

• Weight: 3.14g 

• Control via AT commands (3GPP TS 27.007,27.005 and SIMCOM enhanced 

AT Commands) 

• Supply voltage range 3.4 ~ 4.4V 

• Low power consumption 

• Operation temperature: -40℃ ~85℃ 

• GPRS class 12: max. 85.6 kbps (downlink/uplink) 

11.7.2. RF Modülü 

AKS üzerinden okunan değerlerin izleme bilgisayarına gönderilmesi için XBEE PRO 

S3B ürünü kullanılacaktır. ZigBee bir kablosuz iletişm teknolojisidir ve Xbee, iletişim 

için bu teknolojiyi kullanan bir modüldür. Alıcı ve verici mantığını kullanmanın yanı sıra, 

bir mesh(ağ) yapısı kullanılarak haberleşme yapabilmektedir. Xbee Pro S3B 900MHz 

frekansında 250 Kbps veri iletimi hızında çalışmakta ve 3200 metreye kadar menzili 

bulunmaktadır. Tercih sebeplerinden bir diğeri ise düşük güç tüketimidir.  

Mikrodenetleyici veya bilgisayar UART bağlantısı ile 1 Mb/s ve SPI bağlantısıyla ise 5 

Mb/s maximum veri iletimine sahiptir. Bir cihaz, XBee-PRO Zigbee RF Modülünün 

UART TH pin 4 üzerinden asenkron seri sinyal olarak veri gönderir. Seri iletişimin 

gerçekleşmesi için, her iki cihazın UART (mikrodenetleyici ve XBee-PRO Zigbee RF 

Modülü) baud hızı, eşlik, başlangıç bitleri, durdurma bitleri ve veri bitleri için uyumlu 

ayarlarla yapılandırmanız gerekir. Her veri baytı bir başlangıç biti (düşük), 8 veri biti (ilk 

olarak en az anlamlı bit) ve bir durdurma bitinden (yüksek) oluşur. 

XBee-PRO Zigbee RF Modülü, slave modda SPI iletişimini destekler. Slave mod, ana 

birimden clock sinyalini ve verileri alır ve verileri ana bilgisayara geri gönderir. 



 
 

 

Şekil 11.11: XCTU Ayarları 

 

Şekil 11.12: Test Devresi 

 

11.7.3. Geliştirilen Bilgisayar Telemetri Programı 

Xbee gönderici modülünden alınan veriler Xbee alıcı modülüne bağlanan USB to TTL 

dönüştürücü ile seri port aracılığıyla bilgisayara bağlanmaktadır. USB to TTL 

dönüştürücü Xbee alıcı modülüne gelen verileri bilgisayarın seri portuna yazar. Seri 

porta yazılan veriler, geliştirilen arayüz aracılığıyla okunur ve analiz edilir. Okunan 

veriler arasında 20 adet pil gerilim bilgisi, 5 adet sıcaklık sensörü bilgisi ve 1 adet hız 

sensörü bilgisi mevcuttur. Telemetri arayüz programı Şekil 1.18.’da gösterilmiştir. 



 
 

 

Şekil 11.13 SubüTetra telemetri arayüz programı 

 

Verinin analizi Xbee gönderici paketinden alınan verideki ayrıştırıcı ID ile gerçeklenir. 

Kullanıcı USB to TTL dönüştürücünün bağlı olduğu COM portunu seçer, Xbee 

modülleri 115200 baudrate ile çalıştığı için bağlantının baudrate değeri 115200 olarak 

seçilmiştir. Gelen verinin analizinin başlaması için arayüzde seçilen değerlere göre seri 

port konfigüre edilir ve port bağlantısı açılır. Program başlatıldığı anda otomatik olarak 

aktif halde bulunan sanal COM portları listelenir. 

Seri port aktif edildikten sonra kullanıcı bağlantıyı kesene kadar 200 milisaniye süreli 

zamanlayıcı aktif edilir. Zamanlayıcı her tekrar kurulmada seri portun aktifliğini kontrol 

eder ve kullanıcıya bildirir, seri porta yazılan verileri okur, okunan decimal verileri 

hexadecimale çevirir ve veri analizini yapar. Zamanlayıcının 200 milisaniyede bir 

çalışması veri gönderimi sıklığına bakılarak test edilmiş ve belirlenmiştir. 

11.7.4. Geliştirilen WEB Uygulaması 

Proje kapsamında, veri takibinin ve analizinin sağlanabilmesi ve analiz için araç 

bağımsız bir ortam yaratılması için bir web uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen web 

uygulaması sayesinde, platform tarafından yetkilendirilmiş kullanıcılar araç üzerinden 

elde edilen veriler üzerinde yapılan analizleri dinleyebilir ve aracın anlık durumunu 

gözlemleyebilir. 

Geliştirilen web uygulamasında haberleşmenin sağlanabilmesi için bir API, 

kullanıcıların verilerin analizini görebilmesi için bir web arayüz geliştirilmiş ve araçtan 

elde edilen verilerin saklanabilmesi için bir veritabanı kullan ilmiştir. Uygulamanın back-

end kısmında NodeJS, ExpressJS ve MongoDB, front-end kısmında ReactJS 

kullanılmıştır. 

Geliştirilen uygulamanın tüm aşamalarında JavaScript programlama diline type-safety 

özelliği getiren JavaScript programlama dilinin super-seti TypeScript kullanilmistir. 



 
 

Proje kapsamında araçtan alınan verilerin internet ortamına aktarılarak, bir veri 

tabanında kaydedebilmesi için HTTP isteklerini sınıflandırarak işlem yapan bir API 

uygulaması geliştirilmiştir ve API Erişim Noktaları Şekil 1.19’de verilmiştir. 

Geliştirilen API farklı HTTP istek tiplerine göre araçtan veri alıp, geliştirilen web 

uygulaması arayüzüne aktarabilir. Bu uygulamada veri aktarım hızı önemli olduğu için 

geliştirmede kullanılan programlama dili olarak JavaScript seçilmiştir. Geliştirme 

sürecinin kolaylaştırılması için ExpressJS ve MongoDB veritabanına verilerin 

kaydedilebilmesi için Mongoose kütüphanesi kullanılmıştır. JavaScript’in server 

tarafında çalışabilmesi için gerekli olan NodeJS üzerinde, Amazon AWS serverlarında 

kullanılmaktadır. Farklı HTTP isteklerinde alınan ve isteklerin karşılığında gönderilen 

veriler JSON formatında kullanılmıştır. 

Veri tabanı ve kullanıcı verilerinin güvenliğini Json Web Token (JWT) teknolojisi ile 

sağlanmıştır. JWT teknolojisi ile veri tabanından veri çekmek veya veri tabanına veri 

aktarabilmek için bu token istenmektedir. Bir kullanıcı sisteme giriş yaptığında 

kullanıcıya özel olarak eşsiz bir token oluşturulur. Kullanıcı veri ekleme veya veri 

çekme isteği yaptığında server tarafına bu token’i göndermesi gerekir. Gönderilen 

token, veri tabanında kaydedilen token ile eşleşirse istek kabul edilir ve isteğin tipine 

göre gerekli işlemler gerçekleştirilir. 

11.7.4.1. Veritabanı 

Geliştirilen uygulamada veritabanı olarak MongoDB veritabanı seçilmiştir. 

Uygulamanın hızlı olması açısında verilen bu kararda NoSQL bir veritabanı olan 

MongoDB, diğer türdeki rakipleri SQL veri tabanlarına göre daha hızlıdır. NoSQL bir 

veri tabanında verilerin kaydedilme bicimi SQL veri tabanlarına göre farklı olduğu için, 

veri boyutu daha küçüktür. 

Veritabanına ulaşım JavaScript programlama dilinin Mongoose kütüphanesi 

kullanılmıştır. Mongoose kütüphanesi kullanarak veri tabanına kaydedilecek olan 

veriler modellenmiştir. Veritabanında kullanıcı verilerinin güvenliğinin sağlanabilmesi 

için, önemli veriler üzerinde encryption uygulanarak şifreleme gerçekleştirilmiştir. 

Şifrelemenin amacı veri güvenliğinin ve uygulama güvenliğinin sağlanmak olmasının 

istenmesidir. Veritabanı Kayıt Modeli Şekil 1.20’deki gibidir. 

Araçtan alınan verilerin kaydedilmesi icin ayri bir model ve sema geliştirilmiştir. Araçtan 

alınan farklı veriler ve veri türlerine göre değişiklik gösterebilen bu sema Şekil 1.21’deki 

gibidir. 

Veritabanının uzak sunucuda host edilmesi icin MongoDB Atlas kullanılmıştır ve veri 

tabanı Amazon Web Services üzerinde host edilmiştir. 

11.7.4.2. Web Arayüzü 

Geliştirilen uygulamada, sayfa yüklenme hızının yüksek olması göz önünde 

bulundurarak, ReactJS kütüphanesi kullanılmıştır. Tek sayfalı web uygulamalar 

geliştirme kütüphanelerinden biri olan bu kütüphane ile hiç farklı sayfalara yönlendirme 



 
 

yapmadan, sadece şu an sayfa içerisinde görünen elementleri değiştirerek, sayfa 

içerisindeki işlem hızını arttırmıştır. 

Rotalandırma yapılarak farklı roldeki kullanıcılar için farklı sayfalar programlanmıştır. 

Rotalandırma sayesinde yetkilendirilmemiş kullanıcıların, analiz ve gözlem sayfalarına 

erişememesi hedeflenmiştir. Ayrica projede spesifik olarak belirtilenmeyen url rotalari 

için rota kontrolü geliştirilmiştir. Böylece hatalı rotalara ulaşılması durumunda kullanıcı 

bilgilendirilmiştir. 

Veritabanındaki verilere erişebilmek için HTTP isteklerini yönetmek amacıyla, Axios 

kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulama içerisinde yetkilendirme ve durum kontrolü için 

Jotai kütüphanesi kullanılmıştır. Araca ait verileri analiz ederek görselleştirme ve grafik 

oluşturmak için Chart.js kütüphanesi kullanılmıştır. Uygulamanın cep telefonu, tablet 

gibi çözünürlüğü farklı ortamlarda da bilgisayar ortamındaki görünümünü koruması için 

responsive tasarım uygulanmış ve web sayfalarının stillendirilmesi için 

StyledComponents kütüphanesi kullanılmıştır. 

Uygulamada API aracılığıyla veritabanından alınan veriler, verilerin uygunluğuna göre 

tasarlanan bileşenler ile kullanıcıya sunulmuştur. Geliştirilen bu uygulamanın güncel 

hali Şekil 1.22’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 11.14: WEB Uygulamasının Güncel Hali 

  



 
 

11.8.  Karşılaştırma Tablosu 

 

 Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları - Raporda belirtilmiştir. 

Kontrolör Entegre Devresi STM32F407 STM32F103C6 

AKS G/Ç Sayısı 4G / 4Ç 12G / 10Ç 

Elektronik Devre Tasarımı Yerli Üretim Yerli Üretim 

Baskı Devre Kart Tasarımı Yerli Üretim Yerli Üretim 

Baskı Devre Kartı Üretimi Yerli Üretim Yerli Üretim 

Yazılım Algoritması -  

Deneysel Çalışma - Raporda belirtilmiştir. 

Boyut (PCB/Kutu) 60 x 70 mm 140x120mm 

 

  



 
 

12. İzolasyon İzleme Cihazı 

 

Gelişme raporunda anlatılan kaçak akım devresi akım aynalama yöntemiyle test 

edilmeye çalışıldı fakat kaçak akım devresinin giriş empedansının izolasyon seviyesini 

korumak amacıyla 1M Ω’dan yüksek olduğu için akım aynalamadaki yük akımının 

geçtiği transistör sürekli kesimde kalmaktadır. Opamplı akım kaynağı denemesinde ise 

izolasyon seviyesini kaybettiğimiz için test sonucunda elde edilen değerler geçersiz 

sayılmaktadır. Kaçak akım devresini test edemediğimiz için artık kullanmamaktayız. 

Devrenin izolasyon direnç ölçüm test videosu ve Altium shematic tasarımı ektedir:  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1N7zqBJ1TA30VihvMvgYewCaxXemFgemi 

İzolasyon izleme cihazı toprak gerilim seviyesinden elektriksel olarak izole edilmiş 

olan elektrik sistemleri ile toprak arasındaki izolasyon direnç seviyesini ölçen ve 

izolasyon kaybı oluşması durumunda güvenlik amaçlı sesli uyarı veya sistemi kapatan 

elektronik sistemdir.  

 İZOLASYON İZLEME CİHAZI NEDEN GEREKLİDİR?  

Özellikle elektrik enerji üretim ve depolama sistemlerinde ve elektrikli araç alt 

sistemlerinde şasi veya toprak ile alt sistemler arası izolasyon kaybı riski büyük 

arızalara ve kullanıcıların hayatına mal olabilecek kazalara sebep olabilmektedir. 

Bütün bu riskleri ortadan kaldırmak için sesli uyarı veren bu cihaza gerek vardır.  

 

Şekil 12.1 Kaçak Akım ve İnsan Sağlığına Zararları 

Akım kaçağı olması durumunda Şekil-12.1’de görülen tabloda herhangi bir cihaz 

üzerindeki kaçak akımların insan üzerindeki etkileri gösterilmiştir. 

 

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1N7zqBJ1TA30VihvMvgYewCaxXemFgemi


 
 

İZOLASYON İZLEME CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?  

Elektrikli araçlarda izolasyon izleme cihazları, yüksek gerilim içeren alt sistemler ile 

şase arasına bağlanarak arada akım akma riski oluşturabilecek bir direnç değerini 

referans alarak ölçüm yapmaktadır. Cihaz aracın şasesiyle kaynak arasındaki direnci 

ölçer. Ölçülen direnç, değerinin altına düşer ise sistem sesli uyarı verir. Aracın şasesi 

ile cihaz arasına bağlanan izolasyon direnci 1MΩ değerinin altına düşürülmemelidir. 

Eğer izolasyon direnci 1MΩ’dan düşük bir değerde olursa kaçak akım artacağı için 

cihaz sesli uyarı verecektir. 

12.1. DEVRE TASARIMI  

Sistemimiz cihazın izolasyon direncinin belirlenmesi ve bu değer belirli bir değerin 

altına düştüğünde alarm vermesi için tasarlanmıştır. Sistem izolasyon direncini, 

sistemin izolasyonunu gerilim ile kırarak ölçmektedir. Gerilim bölücü mantığı kullanarak 

hayali olan izolasyon direncini üstüne düşen gerilimi shunt dirençler yardımıyla katlı 

olarak, differantial amplifier opamp aracılığıyla okunmaktadır. İzolasyon direnci 

ölçülmeden önce röle yardımıyla 1M Ω olan kalibrasyon direnci üzerinden devre test 

edilir.  

 

Şekil 12.2: Cihazın Genel Şeması 
İzolasyon izleme cihazını araç içindeki yan birimlerden ve pilden izole etme 

amacıyla 84V-12V isolated converter kullanılmıştır. Sistemin izolasyon değerini kırmak 

için 12V-100V  boost devresi tasarlanmıştır. 

 Pilin artısı ve eksisinin kısa devre olma ihtimalini ortadan kaldırmak için devre 

eş olarak işlemci harici eşlenmiştir. İzolasyon izleme cihazının toprağı 84V-12V 

isolated converter kulandığımız için pilin eksisi ile bağlantısı sadece ölçüm esnasında 

vardır. 

  Başlık 12.1.1’de belirtilen Riso formülü işlemci içinde hesaplanarak BMS’e ve 

AKS’ye gerekli veriler aktarılarak araç ekranında izolasyon direnç değeri görülür. Eğer 



 
 

arıza varsa (izolasyon direncinin 1M ±%5 altında olma durumu) BMS sisteminin içinde 

bulunan buzzer sesli uyarı verecektir. 

12.1.1.  Ölçüm Devresi Tasarımı  

 

Şekil 12.3: Ölçüm Devresi Şeması 
A Noktası = Pilin (+) veya (-) tarafı                                     

B Noktası = Şasi 

Riso = Hayali bir dirençtir. Pilin (+) veya (-) tarafından şasi arasındaki izolasyon 

direncidir. 

Rshunt = Riso üzerine düşen gerilimi gerilim bölücü yöntemi ile Rshunt sayesinde 

opamp ile katlayarak ADC’nin okuması sağlanır. Rshunt devremizde toplam 3 

paraleldir. 2 tanesi mosfet yardımı ile Riso’nun değerini daha hassas ve geniş bir 

aralıkta ölçmek için işlemci tarafından seçilmektedir. 

OPGain1 = Bu parametre aynı Rshunt’de olduğu gibi işlemci tarafından 25-50-100-200 

katsayıları olarak opampın GS0 ve GS1 pinlerini 0’a ve 1’e çekilerek seçilir. Amacı 

daha hassas ve geniş bir ölçüm yapmaktır.  

VBoost = Boost devresinin çıkışını daha hassas bir ölçüm yapmak için gerilim bölücü 

mantığını kullanarak ölçüyoruz. Opampın kazancı (OPGain2) 100’e sabitlenmiştir. 

𝑉𝑎𝑑𝑐1 =  [(𝑉𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 ∗ 𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡) / (𝑅𝑖𝑠𝑜 +  𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡)]  ∗  𝑂𝑃𝐺𝑎𝑖𝑛1 

𝑉𝑎𝑑𝑐2 =  (𝑉𝐵𝑜𝑜𝑠𝑡 ∗ 1𝑘 𝛺) / (10𝑀 𝛺 + 1𝑘 𝛺)  

=>  𝑉𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =  [𝑉𝑎𝑑𝑐 ∗  (10𝑀 𝛺 + 1𝑘 𝛺)] / (𝑂𝑃𝐺𝑎𝑖𝑛2 ∗ 1𝑘 𝛺) 

(1𝑀 𝛺 +  100 𝛺) / (𝑂𝑃𝐺𝑎𝑖𝑛 ∗ 100 𝛺)  =  100,01 =  𝑘 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖 

𝑉𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡  =  𝑉𝑎𝑑𝑐 ∗  𝑘 

Formül 1’e formül 2 yerleştirilir ise ; 

𝑉𝑎𝑑𝑐1 =  [(𝑉𝑎𝑑𝑐2 ∗ 𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 ∗ 𝑘) / (𝑅𝑖𝑠𝑜 +  𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡)]  ∗  𝑂𝑃𝐺𝑎𝑖𝑛1 



 
 

[(𝑉𝑎𝑑𝑐2 ∗ 𝑘 ∗ 𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 ∗ 𝑂𝑃𝐺𝑎𝑖𝑛2)  / 𝑉𝑚]  −  𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 =  𝑅𝑖𝑠𝑜 

12.1.2.  Opamp Seçimi 

Opamp seçimi yapılırken daha hassas ölçüm yapabilmek için ayarlanabilir gain 

seçimi olan Current-Shunt Monitor INA225 seçilmiştir. Bunun yanında düşük offset 

voltaja sahip olması ve yüksek sıcaklıklarda da çalışabilmesi (max 150°C) opamp 

seçiminde etkili olmuştur. 

 

 

Şekil 12.4:INA225 Typical Application 

12.1.3. Ölçüm Devresi Algoritması Açıklaması 

1- Başlık 12.1.1’de verilen Riso formülü ve K sabiti işlemci üzerinde tanımlanır.  

2- Paralel olan shunt dirençleri üzerindeki mosfetlerin işlemci üzerinden gelen 

sinyal üzerine tetiklenme durumuna göre değişen Reş değerleri tanımlanır. 

3- İşlemci üzerinden gelen sinyale göre değişen opampa bağlı Gain değerleri 

tanımlanır. 

4- S1 ve S2 anahtarları açılarak Reş 1k Ω’a ayarlanır. (S1 ve S2 anahtarları 

Madde 2’de bahsedilen işlemci üzerinden gelen sinyale göre anahtarlama 

amacıyla kullanılan mosfetleri temsil etmektedir.) 

5- Opamp gaini 25’e ayarlanır. Bu 2 opsiyon 1M’u çok düşük toleranslarda 

ölçmek için ayarlanmıştır. 

6- Gerekli veriler alındıktan sonra (Vrbat ve Vrm) verilen Riso formülüne göre 

kalibrasyon direnci olan 1M Ω üzerinden devre kendini test eder. Verilen 

toleransın içinde değil ise devre alarm verir ve buzzer öter. Verilen toleransın 

içindeyse röleye bağlı olan mosfet tetiklenir ve izolasyon direnci ölçülmeye 

başlanır. (Vrbat boost devresi gerilimi , Vrm ölçülen direnç üzerindeki 

gerilimdir.) 

7- Bu aşamadan sonra S1 ve S2 anahtarları kapatılarak Reş 10 Ω’a ayarlanır.  

8- Vrm değeri tekrar okunur. Alınan değer istenilen aralıkta değilse Rshunt 

değerleri ve OPGain değerleri kademeleri olarak arttırılarak istenilen aralığa 

getirilerek okunması sağlanır. 



 
 

9- Öncelikle OPGain değerleri kademeli olarak arttırılarak sırasıyla 

25/50/100/200 değerleri alınır. İstenilen değer hala belirtilen aralıkta değilse 

shunt dirençleri üzerindeki mosfetler tetiklenerek sırasıyla Reş değeri 100 Ω 

/ 1k Ω olarak ayarlanır. Her mosfet tetiklemesinden sonra OPGain değerleri 

sıfırlanır ve istenilen değere gelene kadar kademeli olarak arttırılır. Her 

OPGain ve Reş değeri arttırılmasında Vrm değeri tekrardan okunur. 

10-  Vrm değeri istenilen aralığa geldikten sonra Riso formülüne göre hesap 

yapılır ve hesaplanan direnç değerine göre Riso ≥ 1M±5 olması durumunda 

yeşil led yanacaktır aksi takdirde sistem alarm verir ve buzzer öter. 

12.1.4. Algoritmanın Şablon Üzerinden Gösterimi 

 
Şekil 12.5:Algoritma -1 

 
Şekil 12.6:Algoritma -2 



 
 

12.1.5. Boost Devresi Hesabı  

12V-100V Boost devresi için belirlenen ana parametreler: 

Vsupply = 12V Vload = 100V Iload = 10mA Fsw = 440 Khz Efficiency = %90 

𝐷𝑢𝑡𝑦(𝐷)  =  (1 − 𝑉𝑆𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦)/(𝑉𝐿𝑜𝑎𝑑 + 𝑉𝑓) 

Seçilen schottky diyot : STPS2150AFN 

Forward Voltage(Vf) = 0.62V 

𝐷 = 1 − [12/(100 + 0,62)]  =  0,88 =  %88 

Switching Frequency 
𝑅𝑇 =  (2,21𝑥10^10/𝐹𝑠𝑤) –  995 =  (2,21𝑥10^10)/440𝐾ℎ𝑧 –  955 =  49.2𝑘 𝛺 

RT için seçilen değer => 49.9k Ω 

Inductor Calculation 
Bobin değerini hesaplarken üç ana paratmere göz önünde bulundurulur. 

1- Bobin Akımı Dalgalanma Oranı (RR) 

İndüktor akım dalgalanma oranı indüktörün bakır kaybını ve çekirdek kaybını 

dengelemek için seçilir. Bağıl dalgalanma akımı arttıkça, çekirdek kaybı artar ve 

bakır kaybı azalır. 

2-Right-Half Plane Zero Frequency(Wz-R2+P) (Sıfır düzleminin sağ yarısı)              

Sıfır düzleminin sağ yarısı nispeten yüksek frekanslara yerleştirilmeli ve kontrol 

döngüsünün daha yüksek bir geçiş frekansına izin verilmelidir. Göreceli bobin 

değeri azaldıkça düzleminin sıfır frekansı artar. 

3-Bobin Akımının Düşen Eğimi       

  Bobin akımını düşen eğimi, alt harmonik salımını önlemek için yeterince küçük 

olmalıdır. Daha büyük bir endüktans değeri bobin akımının daha küçük bir düşme 

eğimine neden olur. %30 - %70 arasındaki max. dalgalanma oranı, indüktörün güç 

kaybı , indüktör akımının aşağı eğimi ve sağ yarım düzlem sıfır frekansı arasında 

iyi bir denge sağlar.                                                                                      

 -Bobin akımının max. dalgalanma oranı (RR)=%60                                                         -

Sürekli iletim modunda (CCM) max dalgalanma oranı %33’lük bir görev 

döngüsünde gerçekleşir. (Dmax_ ΔIL=0.33) 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦_𝑚𝑎𝑥_ 𝛥𝐼𝑙 =  𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ (1 − 𝐷𝑚𝑎𝑥 −  𝛥𝐼𝑙)  =  100𝑉 ∗ (1 −  0,33)  =  67 

𝐿𝑚 =  [(𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 −  𝑚𝑎𝑥 𝛥𝐼𝑙)/(𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝑅𝑅 ∗ 𝐹𝑠𝑤)] ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥 −  𝛥𝐼𝐿

=  [67/(0,0926 ∗ 0,6 ∗ 440𝑘] ∗ 0,33 ≌  200𝑢𝐻 

Seçilen bobin değeri => 200uH 



 
 

𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘𝑚𝑎𝑥 =  (𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡)/(𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗ 92)  +  ½ ∗ (𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝐷)/(𝐿𝑚 ∗ 𝐹𝑠𝑤)  = 

(100 ∗ 0,01)/(12 ∗ 0.9)  +  ½ (12 ∗ 0.88)/(220𝑢𝐻 ∗ 440𝑘𝐻𝑧) = 0,0925 + 0,05445 

≌  150𝑚𝐴 

     Current Sense Resistor and Slope Compensation Resistor Selection 
Akım algılama direnci minimum besleme gerilimi sırasında akım sınırlamasını 

önlemek için seçilir. Vsupply_min ve maksimum yük akımı (Iload_max) bileşen 

toleransları ve regülatörün güç kaybı nedeniyle tepe akımı sınırı, tepe bobin akımını 

hesaplamanın üzerinde bir miktar marj ayarlanmalıdır. %20 ile %40 arasındaki bir 

marj başlangıç noktasıdır. (M_Limit = 0,2) 

𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑆𝑒𝑡 =  (1 +  𝑀_𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡) ∗ 𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝑚𝑎𝑥 =  (1 + 0,2) ∗ 0,15 = 0,18𝑢 

 

Şekil 12.7:Islope Datasheet Verileri 
Vslope = 40mV Islope = 30mA 

𝑅𝑠_𝑚𝑎𝑥 =  1,667 ∗ (𝑉𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗ 𝐿𝑚 ∗ 𝐹𝑠𝑤)/(𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦_𝑚𝑖𝑛)  

=  1,667 ∗ (40𝑚𝑉 ∗ 220𝑢𝐻 ∗ 440𝑘𝐻𝑧)/(100 − 12)𝑉 =  0,0733 𝛺 

𝑅𝑠_𝑤𝑜_𝑠𝑖 =  𝑉𝑐𝑙𝑡ℎ/𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑆𝑒𝑡 =  100𝑚𝑉/0,18𝑉 =  5,55𝑚 𝛺 

Rs_w_si = Lm*Fsw*[Vclth + (D*Vslope)] 

𝑉𝑐𝑙𝑡ℎ = 100𝑚𝑉 𝐷 ∗ 0,833 ∗ (𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 − 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦𝑚𝑖𝑛)                            

+  𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑠𝑒𝑡 ∗ 𝐿𝑚 ∗ 𝐹𝑠𝑤 = 

[220𝑢𝐻 ∗ 440𝑘𝐻𝑧 ∗ (100𝑚𝑉 + 0,88 ∗ 40𝑚𝑉)]  /      [0,88 ∗ 0,833(100 − 12)] + 0,18

∗ 220𝑢𝐻 ∗ 440𝑘𝐻𝑧 = 159𝑚 𝛺 

Seçilen Rs değeri => 150m Ω’dur. 

𝑅𝑠𝑙 = [𝑉𝑐𝑙𝑡ℎ − 𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑠𝑒𝑡 ∗ (𝑅𝑠𝑤_𝑤_𝑠𝑖)]/𝐼𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗ 𝐷 = 

     (100𝑚𝑉 ∗ 0,18 ∗ 0,15)/(30𝑢𝐴 ∗ 0,88) = 2703.78 𝛺 

     Seçilen Rsl değeri => 2750 Ω 

     𝐼𝐿𝑝𝑒𝑎𝑘_𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = [𝑉𝑐𝑙𝑡ℎ − (𝐼𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 ∗∗ 𝑅𝑠2 ∗ 𝐷)] / 𝑅𝑠 = 

     [100𝑚𝑉 –  30𝑢𝐴 ∗ (2750 ∗ 0,88)]/0,150] / 0,150 =  0,183𝐴 

Current Sense Resistor Filter Calculation 
Cf=100pF Rf=100 Ω 

𝐶𝑓 ∗  𝑅𝑓 <  (1 − 𝐷)/(3 ∗ 𝐹𝑠𝑤)  =>  100 ∗ (10^ − 9) ∗ 1 <  (1 − 0,88) / (  3 ∗

440𝐾ℎ𝑧)  = (10^ − 9)  <  9,09 ∗ (10^ − 8) => Sağlaması yapılmıştır. 



 
 

Diode Selection 
𝑃𝑑_𝑐𝑜𝑛 =  𝑉𝑓 ∗ (1 − 𝐷) ∗  𝐼𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦 =  0,62 ∗  (1 − 0,88)  ∗  0,0925 =  7𝑚𝑊 

Mosfet Selection 
Qg_total < 35mA / Fsw => Qg_total < 795nC  

Output Capacitor Selection 
Çıkış kondansatörü, yük voltajı dalgalanmasını düzeltmek için gereklidir. Yük 

geçişleri sırasında bir enerji kaynağı olarak görev görür ve mosfetin çakılma süresi 

boyunca yüke enerji sağlar. Çıkış kapasite değeri kontrol döngüsü geçiş frekansı ile 

ilgilidir. (fcross) 

𝐹𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 =  [(𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑/𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑)  ∗  (𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦_𝑚𝑖𝑛/𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑)^2] / (5 ∗ 2 ∗ 𝐿𝑚 ∗  𝜋)  = 

[(100𝑉/0,01)  ∗  (12/100)^2] / (5 ∗ 2 ∗  𝜋 ∗ 220𝑢𝐻)  =  20.835𝐾ℎ𝑧 

𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑_𝑚𝑖𝑛 =  𝛥𝐼𝐿𝑜𝑎𝑑/(2 𝜋 ∗ 𝐹𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 ∗  𝛥𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑)  =  0,005/(2 𝜋 ∗ 20.835𝐾ℎ𝑧 ∗ 0,002 

≌  20𝑢𝐹 

UVLO Register Selection 

𝑅𝑢𝑣𝑙𝑜𝑡 =  (0,967 ∗ [𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦(𝑜𝑛) –  𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦(𝑜𝑓𝑓)]/5𝑢𝐴 = 

[0,967 ∗ (11 − 10)] / (5 ∗ 10^ − 6)  =  127𝑘 𝛺 

Seçilen değer => 130k Ω 

𝑅𝑢𝑣𝑙𝑜𝑏 =  (1,5𝑉 ∗  𝑅𝑢𝑣𝑙𝑜𝑡) / [(𝑉𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑦_𝑜𝑛) –  1,5𝑉]  =  (1,5 ∗ 130𝑘)/(11 − 1,5)  

=  20.5𝑘 

Seçilen değer => 21k Ω 

Soft Start Capacitor Selection 
𝐶𝑠𝑠 >  (10𝑢𝐴 ∗  𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗  𝐶𝑙𝑜𝑎𝑑) / (𝐼𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗  𝑉𝑟𝑒𝑓)  

=  (10𝑢𝐴 ∗  100𝑉 ∗  20𝑢𝐹)  / (0,01 ∗  1) 

 

Şekil 12.8:Referans Gerilimi Datasheet Verileri 
Vref LM5156’nın feedback referans gerilimi 

Css > 2uF 

Feedback Resistor Selection 

Rfbt = 100k seçilmiştir 

𝑅𝑓𝑏𝑏 =  𝑅𝑓𝑏𝑡/ [(𝑉𝑙𝑜𝑎𝑑/𝑉𝑟𝑒𝑓)  − 1]  =  100𝑘/ [(100/1)  − 1)  =  1010 



 
 

12.1.6. Buck Devresi 12V-3.3V (R78E) 

Isolated converter’dan gelen 12V R78E regülatör aracılığı ile 

işlemci(Stm32f103u6c6a) ve opamp beslemesi , röle tetikleme amacıyla kullanılan 

3.3V’a dönüştürülmektedir. Yarış esnasında araç en fazla 60 dereceye çıktığı için 

regülatör çalışma sıcaklık aralığı uygun görülmüştür. Regülatör seçiminde verim 

parametresi göz önünde bulundurularak seçilmiştir.(Verimlilik = %90) 

 

Şekil 12.9:Sıcaklık ve Çıkış Yük Grafiği    Şekil 12.10:Çıkış Yüküne Göre Verimlilik 
Şekil 12.11:Çıkış Yüküne Göre Verimlilik 

 

Şekil 12.12:Çalışma Sıcaklık Aralığı 

 

Şekil 12.13:Regülatör Karakteristiği 

 

Regülatörün ripple voltajı 60 mV (Voripple p-p= 120mV) olduğu içi Datasheet 

devresi haricinde ekstra zener diyot ve filtre kapasitörleri kıullanılmiştır. Çıkış 

kapasitörü ripple voltajını ve gürültüyü azatma amacıyla ESR değerini azaltmak için 

paralellenmiştir. 

 



 
 

 

Şekil 12.14:Datasheet Typical Application 

 

Şekil 12.15:3.3V Buck Devresi Şematik Tasarım 

 

12.1.7. STM32 DEVRESİ 

Mikrodenetleyici devresi “STM32F103 Hardware” manual kitapçığına uygun 

tasarlanıp üretilmiştir. 

 

Şekil 12.16:STM32 Mikrodenetleyici Devresi 



 
 

12.2. Simülasyon Çalışmaları 

 

 

 

 



 
 

12.3.  Baskılı Devre Çalışmaları 

PCB kart tasarımında arıza tespiti kolay olması ve alan tasarrusuf için male-

female headerler üzerinden birbirine oturacak şekilde iki kart tasarlanmıştır.  

 

Şekil 12.17:PCB 2 Boyutlu Görüntüsü -1 

 

Şekil 12.18:PCB 2 Boyutlu Görüntüsü -2 

 

Şekil 12.19:PCB 3D Görüntüsü – Ön Yüz 



 
 

 

Şekil 12.20:PCB 3D Görüntüsü – Arka Yüz 

12.4. Üretim Çalışmaları 

 

                                      

     12V-100V Boost ve 12V-3,3V Buck Devreleri                            Ölçüm Devresi 

 

Cihazın Birleştirilmiş Hali 



 
 

12.5. Test Sonuçları 

 

 

10M Ω direnç için test sonucu :  

𝑅𝑖𝑠𝑜 = (100,01 ∗ 1.009 ∗ 50 ∗ 100)/

0.537)  =  9.519.819 Tolerans = %4.8 

 

40.2K Ω direnç için test sonucu :  

𝑅𝑖𝑠𝑜 = (100,01 ∗ 1.009 ∗ 25 ∗ 10)/

0.556)  =  45.373 Tolerans = %12 

 

 

12.6. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
: -     Stm32f103u6c6a 

Ölçüm Yöntemi : - 
İzolasyon değerini  

gerilim ile kırma 

Örnekleme Peryodu : - 18MHz 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: - %5,3 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: - %4 

Boyutlar (PCB / Kutu) : -      13.6mm-9.7mm 

 

  



 
 

13. Direksiyon Sistemi  

 

Araçta bulunan yeni ön düzen tasarımı alüminyum 5083 serisinden imal edilip Intercity 

İstanbul Park pistine göre açılı süspansiyon olarak tasarlanmıştır Şekil 13.1’de 

görüldüğü üzere tüm ön düzen montajı görülmektedir. 

 

Şekil 13.1 Tasarlanan ön düzenin montaj görüntüsü 

En üstte bulunan braket süspansiyon bağlama braketi olarak isimlendirilip 

süspansiyonun davlumbaz ve c üst parçasına bağlanmaktadır süspansiyon açısı araç 

yere paralel konumdayken yaklaşık 42 derece olarak bulunmuştur. Bu açının 45 

dereceye yakın olma sebebi ise pist virajlarında en verimli darbe absorbesini nasıl 

sağlarız sorusu sonucunda ortaya çıkmıştır. 42 derece olma sebebi ise lastiğin aracın 

davlumbazının dışına çıkılmaması amacıyla araç tasarımının el verdiği maksimum 

değer olarak tasarlanmıştır. Şekil 13.2 de açının CATİA üzerindeki ölçümü verilmiştir. 



 
 

Şekil 13.2 Davlumbazdan porya uzaklığı 

 

Şekil 13.3 Süspansiyon açısı 

Alt tarafta bulunan 4 adet braketler ise davlumbaza bağlanıp mandagözü mafsalların 

sabitlenmesini sağlamaktadır. L miller ise aracın davlumbazının merkezini boşaltıp 

kaliper ve rot başının ön düzene ulaştırılması amaçlanmıştır. Sekil 13.3’te verilmiştir 



 
 

 

Şekil 13.4 Araç davlumbaz montaj görüntüsü 

Süspansiyon seçimi aracın ağırlığı ve sürücünün ağırlığı hesaplanarak süspansiyon 

bağlama açısı göz önüne alınarak 350 lbs olarak hesaplanmıştır. 

C nin tasarımı ise hem rot başının hem de kaliper bağlantı noktasının montajda 

deliklerinin delinip fazlalığının kesilebilmesi için deliksiz ve fazlalık halinde üretilip 

montajdan sonra kesilmesi için bırakılmıştır. Analizler ANSYS programı üzerinden 

yapılıp çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 13.5 C milinin analizi 



 
 

 

Şekil 13.6 C nin analizi 

 

Şekil 13.7 Salıncak braket analizi 

Şekil 13.8 Rotların analizi 



 
 

 

Şekil 13.9 Süspansiyon braket analizi 

 

Şekil 13.11 Üretilen sistemin üstten görünüşü 



 
 

 

Şekil 13.12 Üretilen sistemin arka görünümü 

 

Şekil 13.13 Üretilen sistemin ön görüntüsü 



 
 

Direksiyon sistemi, aracın istenilen doğrultuda gitmesini sağlayan sistemdir. Direksiyon 

sistemi; direksiyon simidi, direksiyon milleri, bağlantı mafsalları, direksiyon kutusu, 

helise dişli, helisel Kremayer ve rot ve rot başlarından oluşmaktadır. 

Direksiyon sisteminin çalışma yöntemi şu şekildedir. Sürücünün direksiyon simidine 

uyguladığı dönme hareketinin direksiyon milleri aracılığıyla direksiyon kutusuna iletilir. 

Bu kutuda bulunan helisel dişli pinyonun yataklanmış kremayeri sağa ve sola 

ötelemesiyle oluşmaktadır.  

Bu sene hazır olarak direksiyon sistemi kullanılacak olup sağa 360 sola 360 derece 

dönüş yapabilecek direksiyon simidi olacaktır. Tekerlekler ise 36 derece dönebilecek 

şekilde sınırlandırılacaktır. 

Direksiyon sisteminde ackerman ile dönüş çapı çizdirilmesi catia programı üzerinden 

yapılıp aşağıda gereken şekiller gösterilmiştir. Aracın dönüş çapı ackerman prensibine 

göre çizdirilince 12 derece açıda tekerlere çizilen dik çizgiler arka dingilden çizdirilen 

çizgi ile kesişmiştir. Ölçülen mesafe 7866 mm olarak bulunmuştur.  

İntercity pistindeki viraj yarıçapları göz önüne alındığında aracın virajlara bu direksiyon 

açısıyla güvenli bir şekilde girmesi öngörülmüştür. 

Ackerman Hesaplaması 

 

Şekil 13.15 Ackerman Hesaplama Formülleri 

 



 
 

Aracımızın dönmesini istediğimiz daire yarıçapı İntercity Park pistindeki verilere 

bakılarak 15 metre olduğu görülmektedir. Yapılan hesaplar şu şekildedir. 

 

Şekil 13.16 Ackerman Hesaplanması 

𝑅1 uzunluğunun yaklaşık olarak 7866mm olduğu görülmektedir 

𝑅1=7866 mm 

𝑙=1515 mm 

W = 1123 mm 

Şekildeki OAD ve OBC üçgenleri kullanıldığında ve hesaplamalar yapıldığında  

𝛿İ = değeri hesaplamalar sonucunda 11.717379 derece olarak bulunmuştur. 

𝛿0 değeri hesaplamalar sonucunda 10.406 derece olarak bulunmuştur. 

Hesaplanan değerler Catia da doğrulandıktan sonra direksiyon dişli sistemi hesapları 

yapılabilir.  



 
 

 

Şekil 13.17 Araç Dönüş Açıları 

 

13.18 Araç Dönüş Yarıçapı 

Direksiyon kutusu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir direksiyon kutusundan çıkan rot 

çubukları ve rot başları da görülmektedir. Direksiyon kutusunun içerisinde 1 adet 

pinyon ve 1 adet kremayer dişli bulunmaktadır pinyon dişliden çıkan döner mafsal 

sürücünün bulunduğu konumda direksiyon simidi ile birleşecektir. Pinyon dişlinin 

karşılığı olan kremayer dişli sağ ve sol iki taraftanda rot çubukları çıkıp sırası ile rot 

başları ve c ler ile buluşmaktadır. Direksiyon kutusu görseli aşağıda verilmiştir. Sürücü 

direksiyonu sola ve sağa 180 derece toplamda 360 derece çevirebilecektir.  



 
 

Pinyon 1 tur attığında kremayerin yer değiştirmesi 46mm hesaplanmıştır. bu 

hesaplamaya göre c deki rot başlarının geleceği yere delik açılıp rot başları 

bağlanmıştır. 

Pinyon Dişli Özellikleri; 

Modül; M= 1,5 modül  

Diş Sayısı;10 diş 

Bölüm Dairesi Çapı;D=M*Z=10*1,5=15 mm 

Addendum; a=M=1,5 mm 

Dedenyum; d=1,157*M=1,7355 mm 

Diş Dibi Çapı; Dr=D-2*d=15-2*1,7355= 11,529 mm 

Diş Üstü Çapı; Du=D+2*a=15+2*1,5=18 mm 

 

Kremayer Dişli Özellikleri; 

Modül;1,5 Modül 

Adım; t=M*Pi=1,5*Pi=4,712 

Diş Kalınlığı; s=t/2= 4,712/2=2,356 

Diş Sayısı;21 

Diş Yüksekliği; h=2,166*M = 2,166*1,5=3,249≡3,375 



 
 

 

13.19 Kremayer ve Dişlinin Catia Tasarımı 

 

13.20 Kremayer ve Dişlinin Ön Düzene Oturtulması 

  



 
 

14. Kapı Mekanizması 

Gerekli dosyalar ekte verilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ZeaaOqIW64zjOLRr5Pj6ps2METgkGok4 

Kapı mekanizması öncelikli olarak şoför güvenliğini sağlamak için kullanılan genel 

hatlarıyla kapı, kilit ve menteşe olmak üzere üç bölümden oluşan bir sistemdir.  

 

Şekil 14.1 Kapıların Açık Görüntüsü 

14.1. KAPI 

Kapı üretimi kural kitapçığı 8.3.f (sağlam yapı) göz önüne alınacak şekilde 

tasarlanmıştır. Sürtünmeyi azaltmak için olabildiğince keskin bir kapı tasarımı 

hazırlanmıştır. Kapı üretiminde hafiflik ve sağlamlık amacı gözetilmiştir. 2(iki) kat cam 

elyaf, 2(iki) kat karbon fiber kullanılacak şekilde vakum infüzyon yöntemi ile kapılar 

üretilmiştir. Kapı rijitliğini sağlamak için kapı çerçevesi ve araç kontürlerine üniversal 

köpük destek kullanılarak kapı rijitliği sağlanmıştır. 

 

 

 

Şekil 14.1.1  Desteksiz Kapı Analizi 



 
 

AIREX® C70, bir araya getiren, kapalı hücreli, çapraz bağlanmış bir polimer 

köpüğüdür. mükemmel tokluk ve üstün tokluğa sahip ağırlık oranları. Gevrek değildir, 

hiçbir CFC içermez, ihmal edilebilir bir su emilimine sahiptir ve kimyasallara karşı 

mükemmel bir direnç sağlar. İnce hücre yapısı mükemmel bir yapışma yüzeyi sunar. 

Çoğu reçine ve üretim işlemiyle uyumludur. AIREX® C70, bir ana malzeme olarak 

idealdir. Hem statik hem de dinamik yüklere maruz kalan çok çeşitli sandviç yapıları. 

Eşsiz hafifliği sayesinde (özellikler - yoğunluk) C70, hafifliğin öncelikli olduğu 

uygulamalar için tercih edilen malzemedir. 

 

Şekil 14.1. 2  5mm Destekli kapı 

 

Köpük-2 10*30*80 mm boyutlarındadır ve yeterli olduğu gözlemlenmiştir. 

Köpük kapı üzerine çapraz şekilde dayanak olarak üretimde kullanılacak cam elyafların 

arasına sandviç şeklini alacak şekilde konulmuş, ardından vakum infüzyon yöntemi ile 

reçine intikali yapılmıştır. Sonuçlar kapı üzerinde denenmiştir. 



 
 

                                              

Şekil 14.1.3 Araç sağ kapı kalıbı         Şekil 14.1.4 Sağ kapı üretimi 

vakum          infüzyon yöntemi 

14.2. Kapı Ve Sızdırmazlık Fitili 

Araç kapısının, kapı gövdesi ile arasında maksimum 0,2 mm mesafe olması kural 

kitapçığı içerisinde açıkça belirtilmiştir. Bu yüzden kapı ile gövde arasında kalan 1.5 

cm mesafeyi 1.4 cm genişliğinde ki fitil yardımı ile kapatılacaktır. Fitil dışarıdan tedarik 

edilecektir. 

                

        Şekil 14.2.1 Kauçuk yapılı fitil 

14.3. Kapı Menteşeleri 

Kural kitapçığında yer alan 14.2 de belirtildiği üzere; 

Araca ulaşım için kullanılacak her türlü kapı, gövdeye menteşe veya kızak 

mekanizması gibi güvenilir bir bağlantı elemanı ile sabitlenmelidir. Kapı mekanizması 

kendiliğinden kapanabilmeli, açıldığında ise menteşe kısmından deforme olmadan 



 
 

sabit şekilde durabilmelidir. Kapılar araç gövdesine iki noktadan sabitlenmiştir. 

Menteşe malzemesi imalat çeliği olup hafifliği ve dikey pozisyonda kapı ağırlığından 

meydana gelen eğilme momentine karşı dayanımı sağlayabilmektedir. 

 

Şekil 14.3.1 10 mm Destekli Kapı 

Şekil 14.3.1’de Ansys programındaki kapıya uygulanan 200 N'luk kuvvet değerindeki 

mukavemet analizlerinde görüldüğü üzere kapı üzerinde burkulma noktalarının en az 

olduğu yerler mavi renkle gözükmektedir. Bu analizleri göz önünde bulundurarak kapı 

menteşelerinin bu noktalardan montajlanmasına karar verilmiştir. 

Menteşelerin kapıya montaj yapılmasında iki adet delik açılacağı için bu delikler arası 

mesafenin karbon kompozit kapı üzerinde deliklerin karbon yapısına zarar vermemesi 

için belirli aralıklar arasında olması gereklidir. Bu yüzden menteşe delikler arası 

mesafe yaklaşık olarak 1.5 ile 2 cm arasındadır. Menteşelerin kapıya ve araca 

montajlanan alanı 6,8 cm2’ dir.  

 



 
 

 

Şekil 14.3.2 Menteşe Autocad Tasarımı 

 

Şekil 14.3.3 Menteşe SolidWorks Çizim 

14.4. Kapı Kolları 

Kapı kolları yarış kılavuzunda verilen kurallar doğrultusunda ek bir yardım olmadan 

kapıların kapanması zorunlu olduğu için kapı kolları bu kural baz alınarak 

tasarlanmıştır. Kapı kolları PVC malzemesinden üretilmiştir. Kapı kolu içerisindeki 3D  

baskı makinesiyle üretilmiştir. 



 
 

 

14.4.1. Kapı Kolu Dış Kulbu 

 

14.4.2 Kapı Kolu İç Kulbu 

 

14.4.3. Kapı Kolu Mekanizması 

Kapı kulpları haricinde kapının kilitlenmesi için dışarıdan hazır kilit mekanizması 

alınmıştır. 



 
 

15.  Mekanik Detaylar 

Gerekli dosyalar ekte verilmiştir. 

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ZeaaOqIW64zjOLRr5Pj6ps2METgkGok4 

15.1. Teknik Çizimler 

 

 Minimum (Cm) Değer (Cm) Maksimum (Cm) 

A 120 120 180 

B 130 151,5 - 

C 10 11 - 

H 100 120 - 

L 200 270 425 

W_ÖN 100 112,3 - 



 
 

W_ARK

A 

80 112,3 - 

15.2. Mukavemet Analizi 

 6060 serisi alüminyum kullanıldığında uygulanan 1kN kuvvet sonucu rollbarın 

yer değişimi 1,87 mm’yi geçmemiş olup şekil 15.2.1’ de gösterilmiştir. Roll cagenin en 

üst ve en alt noktası arası mesafe olan H/200 değeri ise 5,240 mm’dir. Bu değer ise 

şekil 15.2.2’ de gösterilmiştir.( H: alt ve üst noktalar arasındaki yükseklik farkı) 

 

Şekil 15.2.1 Ansys değerleri 

 

Şekil 15.2.2 Solidworks değerleri 



 
 

15.3. Dış Kabuk Üretimi 

SolidWorks ve Catia programları kullanılarak aerodinamik analizler sonucunda 

tasarlanan elektrikli aracımızın dış kabuk üretimini kompozit üretim yöntemi ile 

gerçekleştirileceği için dış kabuğun modelini hazırlamak için 30 deside köpük 5 eksen 

CNC’de ana model ve kapılar ayrı ayrı üretilmiştir. Üretilen köpükler üzerinden kabuk 

alınması için köpüğün dışına Boytek marka reçine kullanılarak kaplanmıştır. Bu 

reçinenin kullanım amacı kalıp imalatında kullanılan reçinenin yüksek sıcaklıklara 

çıkınca modele zarar vermesini engellemektir. 

Model üretimi yapıldıktan sonra modele göre dişi kalıplar cam elyaftan üretilmiştir ve 

demir kirişler yardımıyla kalıbın rijitliği sağlanmıştır. Kalıp içine üretimde sırasıyla 

aşağıdaki adımlar uygulanmıştır; 

İlk olarak üretim yöntemi olarak vakum infüzyon uygulaması yapılmasına karar verildi. 

Dış kabuk üretimi için bir laminasyon planı hazırlandı.  

Kalıp zeminine Poliya marka Polivaks SV-6 katı kalıp ayırıcı ile 3 kat sürüldü. 

Kalıp üzerine ilk kat olarak 300’lük multiaxial karbon fiber kumaş atıldı. İkinci kat olarak 

245’lik twill örgü cam elyaf kumaş atıldı. Üçüncü kat olarak 300’lük multiaxial karbon 

fiber kumaş atıldı. 

Laminasyonu tamamlandıktan sonra vakum infüzyon yapılması için serimi yapılan son 

katın üzerine ayırma kumaşı olarak bilinen peel ply kumaşı serildi. Peel plyın üzerine 

akış filesi serimi yapıldı ve akış filesi üzerinde kalıbın ön tarafından reçine akışı 

verilmek üzere spiral hortumlar konumlandırıldı. 

Dişi kalıp üzerinde vakumun yapılırken sızdırmazlığı sağlamak için vakum bandı ile 

dişi kalıp üzerinde şerit halinde geçildi.  

Vakum bandı üzerine vakum torbası konularak vakum torbası ile vakum bandı birbiri 

üzerine yapıştırıldı. Yapıştırılırken vakum torbasına gerilmenin olacağı belli noktalarda 

kat verilerek vakum torbasının yırtılması engellendi. 

Vakum torbası üzerinde vakum hortumları için yerler belirlendi ve bu yerlere vakum 

hortumları yerleştirildi. 



 
 

Prosese reçine verilmeden önce kalıp vakuma alınarak kaçağın olup olmadığı tespit 

edildi ve kaçak yok ise reçine verilme işlemine geçildi. 

Prosese reçine vermek için vinilester reçineye hızlandırıcı olarak kobalt (0.05) ve 

sertleştirici olarak mek peroksit sertleştirici polyester reçine (0.007) katılarak 

karıştırıldı. 

Hazırlanan reçine spiral hortum hattından kalıp üzerine vakum yardımıyla verilerek 

elyafların ıslatılması sağlandı. Kalıp üzerinden artan reçine ise reçine toplama tankında 

biriktirildi. 

Reçinesi verilen dış kabuk 24 saat açık havada kürleşmeye bırakılır. 

 

Şekil 15.3.1 Cam elyafların parça kalıplara serilme işlemi 

 

Şekil 15.3.2 Karbonfiberlerin Cam Elyaflar Üzerine Serilmesi İşlemi 



 
 

 

Şekil 15.3.3 Karbon fiberlerin Üzerine Cam 

Elyaf Serilmesi ve Kalıpların Birleştirilme 

İşlemi 

 

 

Şekil 15.3.4 Akış Filesinin Üzerine Vakum 

Naylonu ve Hortumların Yerleştirilmesi 

 

 

Şekil 15.3.5 Kürleşmeye Bırakılan Kabuk 

Soru 1: 

Motor parametrelerinin belirlemede Fnet değer 136,2 olarak matlab simulink’teki 

verilerden elde edilmiştir. 



 
 

Sabit 50km/h hızla gidildiği kabul edilirse 4000 metrelik yolun enerji hesabı W=Fnet*x 

olarak bilinmektedir. 

W=136,2N*4000m=544 800 Joule iş yapılmış olur Bunu kW-saate çevirmek için 

3,6*106 ya bölmek gerekmektedir. 

Tüketilen enerji 544800/(3,6*106 ) olmaktadır buda 0,151kW-saat olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Soru 2: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cr=Tekerlek sürtünme katsayısı 

P=Hava yoğunlığu 

Cd=Hava sürtünme katsayısı 

A=Aracın ön kesit alanı 

V = Araç Hızı (m/s) 

Soru 3: 

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4. Kompozit Şasi İmalatı 

Kompozit şasi imalatında araç dış kabuk üretiminde olduğu gibi vakum infüzyon 

yöntemi yapılacağı için vakum infüzyona göre bir işlem sırası belirlendi. Şasi 

üretiminde şasinin bir tarafında  alüminyum H profil olacağı için iki süreçli bir üretimin 

yapılmasına karar verildi. İlk olarak H profilsiz alt tabana 245’lik plain karbon elyaf 

serilip vakum infüzyon yapılarak kürlenmeye bırakılacak ve ardından diğer yüzüne H 

profil ve 245’lik plain karbon elyaf konulup üretim tamamlacaktır. Bu işlem sırasına 

göre; 

İlk olarak şasi üretimi yapılırken düz bir zemin seçildi ve zemin temizlendi.Zemin 

üzerine üç kat Poliya markalı Polivaks SV-6 katı kalıp ayırıcı sürüldü.Şasi ölçülerinde 

karbon elyaf kesildi ve zemin üzerine serildi.Karbon fiber kumaş üzerine reçine akışını 

durduramayacak şekilde ve şasi ölçülerinde delinmiş köpük konuldu.Zemin üzerinde 

karbon fiber kumaşın etrafını dolaşacak şekilde vakum bandı çekildi.Delikli köpük 

üzerine sırasıyla peel ply ve akış filesi serimi yapıldı.Akış filesi üzerinde reçine akışının 

verileceği yer belirlenerek spiral hortum yerleştirildi.Vakum torbası son kat olarak 

parçanın üzerine serilir ve vakum bantları ile kapatılmaya başlanır. Vakum torbası tam 

kapatılmadan önce vakum için hortumlar yerleştirilir ve sızdırmazlık sağlanır.Vakum 

bantları ile kapatılan parça üzerinden vakum yapılarak hava kaçağının olup olmadığına 

bakılır. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra reçine vermeye geçilebilir.Prosese reçine 

vermek için vinilester reçineye hızlandırıcı olarak kobalt (0.05) ve sertleştirici olarak 

mek peroksit sertleştirici polyester reçine (0.007) katılarak karşıtırıldı.Hazırlanan reçine 

spiral hortum hattından kalıp üzerine vakum yardımıyla verilerek elyafların ıslatılması 



 
 

sağlandı. Kalıp üzerinden artan reçine ise reçine toplama tankında biriktirildi.Reçinesi 

verilen dış kabuk 24 saat açık havada kürleşmeye bırakılır.Kürlenmiş parçanın diğer 

yüzüne alüminyum H profilin geleceği yerlere şerit halinde karbon elyaflar Metyx marka 

kompozit elyaf yapıştırıcı ile delikli köpük üzerine yapıştırılır. Bunun amacı profil 

yerleştirilip üzerine karbon elyaf serimi yapılırken alt yüzey ile üst yüzeyi reçine 

yardımıyla birleştirerek profilin oynamasını engellemektir. 

Şerit karbon elyaflar atıldıktan sonra üzerlerine 6063 serisi alüminyum H profil konulur. 

Şasi üzerine profilin konulma nedeni şasinin binecek kişinin ağırlığını taşıyacak tek yer 

olmasından ötürü esneme yapmamasını ve kırılmamasını sağlamak amacıyla şasi 

boyunca profil konulur. 

Profil üzerine Metyx marka kompozit elyaf yapıştırıcı sıkılır ve şasi ölçülerinde kesilmiş 

karbon elyaf profil üzerine yapıştırılarak serim esnasında kayması engellenir. Köşe 

yerlerinde karbon elyafın tam tutunması için karbon elyaf bir makas yardımıyla kesilir 

ve köşelerde karbon elyafın tutunması sağlanır. 

Laminasyon işlemi bitmiş parça üzerine sırasıyla peel ply ve akış filesi serilir. Akış filesi 

üzerinde reçine akışının verileceği yer belirlenerek spiral hortum yerleştirildi. 

Vakum torbası son kat olarak parçanın üzerine serilir ve vakum bantları ile kapatılmaya 

başlanır. Vakum torbasını kapatma işleminde kalıp üzerinde gergin olabilecek yerlere 

torba üzerinden kat verilerek torba üzerinde oluşabilecek yırtılmaların önüne geçilir. 

Vakum torbası tam kapatılmadan önce vakum için hortumlar yerleştirilir ve sızdırmazlık 

sağlanır. Vakum bantları ile kapatılan parça üzerinden vakum yapılarak hava 

kaçağının olup olmadığına bakılır ve torba üzerinde gergin olan yerler var ise torbanın 

yırtılmaması için gerginlikleri alınır. 



 
 

 

Şekil 15.4.1 Vakum infüzyon yöntemi ile üretimi yapılan şasi (alüminyum H profil olmayan taraf) 

 

Şekil 15.4.2 Şasi üzerine yerleştirilmiş olan alüminyum H profil üzerine  karbon elyaf seriminin 

yapılması 



 
 

 

Şekil 15.4.3 Vakum infüzyon yöntemi ile üretimi yapılan şasi (alüminyum H profil olan taraf) 

15.5. Fren Sistemi 

Aracın fren sisteminde geçen senelerde kullanılan Tofaş otomobilinde bulunan TRW 

marka fren merkezi kullanılmaktaydı. Bu fren sistemindeki parçalar döküm parçalar 

olduğundan aracın ağırlığını arttırmaktaydı. Bu sebepten ötürü aracın fren merkezinin 

değiştirilmesine karar verildi. Fren sistemi ile piyasa araştırılması yapıldı ve araçta 

kullanılması üzerine Anadol otomobilinde kullanılan fren merkezinin kullanılmasına 

karar verildi. Bu fren sistemini araca yataklama yapılabilmesi için fren merkezindeki tek 

çıkışı iki kalipere de ulaştırmak gerekliydi. Bunun üzerine fren merkezinde çıkan tek 

çıkışı sanayiden alınan T bağlantı aparatı ile ikiye ayırarak kaliperlere iletimi 

sağlanmıştır. 

 

Şekil 15.1: Anadol Fren Sistemi 

 

 

Şekil 15.2: Fren merkezinden gelen tek çıkışın.                                                                                         
bağlantı aparatı ile ikiye ayrılması 

 



 
 

16. Yakıt Pili 

 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi 

 

18. Araç Elektrik Şeması 

https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-

EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jmSnHNAP8JUoTZcs-EoYgRqZmGgXgnwh?usp=sharing


 
 

19. Orijinal Tasarım 

 

19.1 Hava Kanalı Tasarımı 

Aracın önünde Şekil 19.1.1’de görüldüğü gibi beyaz ile işaretlenen kısım aracın 

içine doğru bir kontur seyretmektedir. Aracın bu şekilde olan akış analizini flow 

design’da yapıldığında aracın hava sürtünme katsayısı Şekil 19.1.2’de görüldüğü gibi 

0,30 olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 19.1.1 Araç Görüntüsü 

 

Şekil 19.1.2 Akış Analizi 



 
 

 

Şekil 19.1.3 Hava Kanalı Girişi 

Bu hava sürtünme katsayısını nasıl düşürülebilir sorusu üzerine ARGE 

çalışmalarının sonucunda Şekil 19.1.1 de beyaz ile işaretlenen yere hava kanalı 

açılması ve davlumbazdan çıkış alınması uygun görülmüştür. Şekil 19.1.3’de aracın 

izometrik görüntüsü (Hava kanalının giriş kısmı) yer almaktadır. Şekil 19.1.5’te ise 

hava kanalının davlumbaz çıkışı yer almaktadır. Şekil 19.1.4’’de ise 0,14’e düşen 

hava sürtünme katsayısının analiz sonucu yer almaktadır. 

 

Şekil 19.1.4: Akış Analizi Sürtünme Katsayısı 

 



 
 

 

Şekil 19.1.5  Hava kanalının davlumbaz çıkış görüntüsü 

Üretim planlaması ise hava kanalını 2 parçaya bölüp 3d yazıcıda basılması 

planlanmaktadır. Parça et kalınlığı 3 mm'dir. Şekil 19.1.6’da 1. Parça, Şekil 19.1.7’de 

ise 2. Parça görülmektedir. Şekil 19.1.8’de ise de monte görüntüsü verilmiştir. 

Birleştirilmesi ise siyah silikon ile hava kanalları hem birbirine hem de araç kabuğuna 

bağlanacaktır. Şekil 19.1.7, Şekil 19.1.8’de 3D yazıcı çıktıları görünmektedir. 

 

Şekil 19.1.6 Hava kanalının CAD görüntüsü 



 
 

 

Şekil 19.1.7 Hava kanalı üretim çıktısı 


