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1. Araç Özellikleri Tablosu  

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3010 

Genişlik mm 1247 

Yükseklik Mm 1099 

Şasi Malzeme Karbonfiber-Pvc Köpük 

Kabuk Malzeme Cam Elyaf 

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

Motor Tip  DC 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün  Kendi Tasarımımız 

Motor gücü kW 1.2 

Motor verimliliği % %90 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 9 

Batarya type Lithium ion 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 49.5 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah  

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 54.75 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh  

Yakıt pili gücü kW 1 kw 

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

# 2 

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar 0.1 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi  

Araç üretim faaliyetleri devam ettiğinden dolayı dinamik sürüş testi henüz 

yapılamamamıştır. İlerleyen dönemde gerekli montaj faaliyetleri bittiğinde sürüş 

testleri ve iyileştirmeler yapılacaktır.  

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 
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4. Motor  

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : 
Fırçasız Doğru Akım 

Motoru 

    Fırçasız Doğru Akım 

Motoru 

Motor Faz Gerilimi : 36V 48V 

Motor Gücü : 660W * 2 1.2kW 

Motor Devri : 255 Rpm 750 Rpm 

Motor Boyutları : 105mm*85mm*8mm 194mm*273mm*20mm 

Motor Ağırlığı : 900gr*2 11.8 kg 

Motor Verimi : %80 %90 

Motor Ana Boyutları : 105mm*85mm*8mm 
dış çap : 285 mm, 

boy:111 mm 

Stator Boyutu : 63mm*58mm 190mm 

Rotor Boyutu : 105mm*68mm 273mm 

Sargı Şeması : Üçgen   Yıldız 

Motor Optimizasyonu : Yapılmadı 

Parametrik 

elektromanyetik tasarım 

yapıldı 

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: Yapılmadı İnfolytica 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : Fusion 360 İnfolytica 

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: Fusion 360 İnfolytica 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
: Yapılmadı 

Hizmet alımı(tork 

sensörlü, toz fren 

yüklemeli motor test 

sistemi) 
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1.2kW Fırçasız Doğru Akım Motoru Tasarım Prosedürü ve Sonuçlar 

Tablo 1 – Hedeflenen Başlangıç Parametreleri 

 

Ana Tasarım Parametreleri Motor Verileri 

Anma Gücü 1.2kW 

Maksimum Çıkış Gücü 2.2kW 

Anma Hızı 750 rpm 

Anma Momenti 15 Nm 

Maksimum Hedeflenen Verim 90 % 

Anma Gerilimi 48 V 

Stator Materyali M330-50A 

Rotor Materyali ST52 İmalat Çeliği 

Mıknatıs Tipi N40UH 

 

Analitik Hesaplamalar 

Elektrik motorları tasarlanırken belli başlı kriterler dikkate alınarak uygun tasarım 

gerçekleştirilmelidir. Bu çalışma kapsamında tasarlanacak olan motor düşük maliyetli 

yüksek verimli ve yüksek güç yoğunluklu tasarım kriterleri göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilecektir. Elektrik makinelerinin boyutlandırma tasarımı için pek çok yazılım 

bulunmaktadır. Fakat bu yazılımlar genel itibari ile analiz çalışmaları için 

kullanılabilmektedir. Elektrik makinelerinin boyutlandırma çalışmaları ise başlı başına 

uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir. Örneğin; belirli bir güç, devir ve verim vs. 

değerlerini girip ilgili elektrik makinesinin boyutlandırmasını gerçekleştirebilecek bir 

yazılım bulunmamaktadır. Bu sebeple boyutlandırma çalışmaları ilk etapta analitik 

hesaplamalar gerçekleştirilerek yapılabilmekte ve daha sonra çeşitli yazılımlar ile 

optimize edilerek son boyutlarına ulaştırılmaktadır. 

Fırçasız doğru akım motorlarının tasarım süreci günümüzde artık sadece 

elektromanyetik tasarımdan ibaret değildir. Özel uygulamalar için tasarlanacak motor 

elektromanyetik, yapısal ve termal tasarım ya da analiz aşamalarını geçtikten sonra 

sonlandırılmalıdır. 
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Sabit Mıknatıslı 
Motor Modeli ve 
Boyutlandırılması

Motor 
Optimizasyonu

Sonlu Elemanlar 
ile Simülasyon

Sonuçlar 
tatmin edici 

mi?

Analitik ve EM 
Tasarım Tamam

Yapısal Tasarım 
Analizi

Tasarım 
Sonuçları?

Tasarım Verisi

Termal/CFD 
Analizi

Sonuçlar 
Tutarlı mı?

TASARIM 
TAMAMLA

EVET
HAYIR

EVETHAYIR

HAYIR

EVET

Tasarım 
Optimizasyonu

Tasarım 
Optimizasyonu

 

Şekil 1 – Dış rotorlu BLDC motorun tasarım akışı 

Boyutlandırma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için belirli bir analitik 

yöntemin geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarlanacak makine dış rotorlu (outrunner) bir 

motor olduğu için yukarıda verilen ortak parametreler ile Şekil 2’de verilen şekildeki 

stator ve rotor parametreleri dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Şekil 2 – Dış rotorlu BLDC motorlar için bazı geometrik parametrelerin tanımlanması 

Boyutlandırma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli parametreler çıkış 

eşitliklerinin ve performans denklemlerinin gerçekleştirilmesinde sıklıkla karşılaşılan 

stator ve rotor çap boyutları ile motor uzunluğudur. Bunun dışında kalan boyutlar sargı 

çalışmaları kapsamında performans göz önünde bulundurularak parametrik çözümler 

ışığında elde edilebilmektedir. Temel olarak hesaplamada göz önünde bulundurulan 

eşitliklere göz atmak gerekir ise; 
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2 2rc mD D l = − −                      
Eşitlikte verilen D stator dış çapını, Drc rotor iç çapını, lm mıknatıs kalınlığını ve δ hava 

aralığının uzunluğunu vermektedir. Motor tasarımında oluk tasarımı sargı 

konfigürasyonu ve yapısına bağlı olarak çok önemlidir. Şekil 4.4’te gösterilen bss1 stator 

oluğunun üst oluk genişlik parametresi olup aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

1

2 sw
ss t s

s

D h
b b

Q


−
= −

           

hsw stator nüvesinin diş kalınlığını, bts nüvenin diş genişliğini ve Qs stator oluk sayısını 

belirtmektedir. bss2 ise stator oluğunun alt oluk genişlik parametresi olup aşağıdaki 

eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

2

2 ss
ss t s

s

D h
b b

Q


−
= −

          

Eşitlikte ifade edilen hss oluk boyunu ifade etmektedir. hsy etkin nüve kalınlığını ifade 

etmektedir ve aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanabilir. 

1
( 2 )

2
sy ssİ

h D D h= − −
         

Statorun iç çapını belirten Di sadece dış rotorlu SMFDA motorlarına ait bir 

parametredir. Benzer şekilde rotorda manyetik akının akışını sağlayacak olan ve ST-

52 çeliğinden seçilecek olan nüvenin kalınlığı aşağıdaki formülizasyon ile elde 

edilebilir. 

0

1
( )

2
ry rch D D= −

          

Toplam oluk alanı olarak ifade edilen Asl ise; 

1 2

1
( )*( )

2
sl ss ss ss swA b b h h= + −

        

eşitliği ile gösterilebilir. Bu arada stator oluk açıklığının oluk genişliğine oranı da göz 

önünde bulundurulması gereken bir parametredir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade 

edilmektedir. 

 1

so
open

ss

b
k

b
=

          

Eşitlikte verilen bso stator olukları arasındaki mesafeyi göstermektedir. 
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Verimlilik ve diğer çıkış parametrelerinin hedeflenen sınırlar içerisinde kalması için 

analitik tasarımı gerçekleştirilen 1.2kW’lık BLDC için parametrik çözüm metotları 

kullanılmış ve motor modeli son halini almıştır. 

Şekil 3’te motorun akı dağılımı (T) verilmiştir. Kullanılan silisli sacın özellikleri göz 

önünde bulundurulduğunda anma yükünde silisli sacda herhangi bir doyma 

durumunun olmayacağı Şekil 3’ten anlaşılmaktadır. 

 

 

Şekil 3 – Dış rotorlu BLDC motorun akı dağılımı 

Bununla birlikte motorun tasarımına bağlı olarak elde edilmiş olan hıza bağlı RMS akım 

değerinin değişimi, hıza bağlı olarak verim değişimi, hıza bağlı olarak çıkış gücünün 

değişimi ve hıza bağlı olarak anma momentinin değişim grafikleri aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 4 – Hıza bağlı olarak motor RMS akım değerinin değişimi 

 

Şekil 5 – Hıza bağlı olarak motor veriminin değişimi 

Motorun en önemli grafiklerinden biridir. Grafiğe göre motorun en verimli çalışma 

aralığı 750-850 rpm aralığıdır. Bu hedeflenen tasarım parametrelerine ulaşıldığını 

göstermektedir. 

Grafikten alınan diğer bir veri de motorun yaklaşık boşta çalışma hızının 950 rpm 

civarında olduğudur. 
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Şekil 6 – Hıza bağlı olarak çıkış gücünün değişimi 

 

Şekil 7 – Hıza bağlı olarak mil momentinin değişimi 

Motorun en önemli grafiğinin tork-hız grafiği denilebilir. Motor nominal koşullarda (yani 

1.2kW’lık mil gücü üretirken) hızı yaklaşık 750rpm ve bu sevideki momenti 18Nm’dir. 

Motor momentinin mil gücüne bağlı olarak değişimi grafikten sağlıklı bir şekilde takip 

edilebilmektedir. 
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Şekil 8 – Elektriksel açıya bağlı tutma torkunun değişimi 

 

Şekil 9 – Elektriksel açıya bağlı hava aralığının değişimi 

Motordan alınan verimi maksimum olarak elde etmek amacıyla yapılan optimizasyon 

çalışmalarının sonucunca elde edilen motor tasarım parametrelerinin değerleri Tablo 

2’de verilmiştir.  

Tablo 2 – Yapılan optimizasyon çalışması sonrası elde edilen değerler 

 

Tasarım 

Parametreleri 

Motor Verileri 

Anma Gücü 1.2KW 

Anma Hızı  780rpm 
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Çalışma Gerilimi 48 V 

 

Verim ~ %91 

Anma Momenti 18 Nm 

Rotor Materyali ST37 Steel 

Stator İç Çapı 194 mm 

Rotor Dış Çapı 273 mm 

Motor Boyunduruğu 20 mm 

Çalışma Tipi Direct Drive 

Mıknatıs Dayanım 

Sıcaklığı 
180 °C 

Rotor Tipi 

Sabit Mıknatıslı 

(Nikel Kaplamalı 

N40UH Tipi 

Neodyum 

Mıknatıslar) 

Rulman Tipi SKF/FAG Ring 

Motorun Toplam 

Ağırlığı 
~ 11,8 kg 

 

 

Şekil 10 – Motorun performans eğrisi 

Elektrik makinalarının (özellikle dinamik bir ortamda ve hub içerisinde çalışan) 

tasarımında dikkat edilmesi gereken diğer bir parametre de termal davranıştır. Termal 

davranış ile motorun hava, su ya da doğal soğutma yöntemi ile soğutulacağına karar 

verilecektir. Bunun için sanal ortamda verilen driving cycle’a göre motor %100 tork ve 

%100 hız koşullarında 2 dk boyunca test edilmiştir. Buna göre özellikle sargılarda 
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oluşan sıcaklıklara bakıldığında yaklaşık 31.5°C’lik bir ısınma görülmüştür. Bu da doğal 

konveksiyon yöntemi ile motorun soğutulmasının yeterli olacağını göstermektedir. 

 

Şekil 11 – Yüzey sıcaklıkları 
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Şekil 12 – Termal analiz 
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Şekil 13 – Motor tasarımından kareler (Infolytica Motor Solve) 



 
 

17 
 
 

5. Motor Sürücü  

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : P70F7R5EN P70F7R5EN 

Sürücü Entegresi : DRV8302 DRV8302 

Kontrolcü Entegresi : STM32F407vgt6 STM32F407vgt6 

Kontrol Algoritması : 
Direct Torque Control 

 

Direct Torque Control 

 

Koruma Devresi : - - 

Elektrik Devre Tasarımı : Kicad Kicad 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: Kicad Kicad 

Baskı Devre Kartı Üretimi : - Üretim aşamasında 

Yazılım Algoritması : - - 

Simülasyon Çalışmaları : - - 

Deneysel Çalışmalar : - - 

Boyut (PCB / Donanım 

Kutusu)  
: 10*15(kutu) 95*145/11,5*15,5 

Güç / Akım / Gerilim  : Maks 75V70A Maks 75V70A 

Verim : - - 

 

Motor sürücü kontrol kartımızı tasarlamaya başlarken öncelikle malzeme seçimi ile 

başlayarak, kullanacağımız sürücü entegresini, mikrodenetleyiciyi ve anahtarları 

seçerek işe başladık. Sürücü kartımızda sürücü entegresi olarak DRV8302 

kullanmaktayız. Bu entegre 6 adet mosfeti sürebiliyor. Aynı zamanda içerisinde 

dahili bir opamp ve shunt dirençle akım ölçümü için kullanılabilecek 2 adet opamp 

bulundurmakta.  ayrıca kontrol entegresi olarak stm32f407vgt6 kullanıyoruz. 

Anahtar olarak ise P70F7R5EN N chanel mosfet kullanacağız. Bu mosfet 75 volt 

gerilime kadar çalışabilmekle beraber, 70 üzerinden 70 ampere kadar akım 

geçirebilmektedir (pwm durumunda 280 amper). Ayrıca sürücümüz üzerinde 3 adet 

hall sensör bağlantısı ve 2 adet sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Sürücümüzde aşırı 

akım ve aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır. 2 adet shunt direnç üzerinden akım 

ölçümü yapılacaktır. Motorumuzun hız ve torkunu kontrol etmek amacıyla Pcb ve 

şematik tasarımında kicad programını kullandık. açık kaynaklı olması ve geniş 

kütüphanelere sahip olması sebebiyle Kicad programını tercih ettik .  Sürücümüzün 

tasarım dosyaları ekte mevcuttur. 

Ekte ki dosyaların linki : https://we.tl/t-F4TpXbtRkK 
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Şekil 14 – Motor Sürücüsü Elektronik Kontrol Kartı Tasarımı 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 12 seri 12 paralel 12 seri 12 paralel 

Çıkış Voltajı : 44,4V(nominal) 44,4V(nominal) 

Çıkış Akımı : 42Ah 42Ah 

Dengeleme Yöntemi 

(aktif veya pasif) 
: Pasif dengeleme  Pasif dengeleme 

Devre Tasarım Tipi : - - 

SOC Tahmin 

Algoritması 
: - 

Coloumb sayma 

metodu 

Kontrol Algoritması : - - 

Yerli mi Değil mi : yerli yerli 

 

Dengeleme Yöntemi: seri olarak bağlanmış olan pillerde bir süre sonra şarj 

seviyelerinde sapmalar meydana gelir. Örneğin iki pil başlangıçta aynı 

seviyedeyken bir süre sonra birisi daha çok deşarj olmuş olabilir. Bu da bazı 

olumsuz durumlara sebep olmaktadır. 
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Şekil 15 - Aktif ve pasif balanslama yapılmış hücrelerin karşılaştırılması 

Bir pil aşırı deşarj olup artık özelliğini kaybedebilir. ve devrede direnç olarak 

davranmaya başlayabilir. Bu da hem verimliliği, hem de diğer pillerin sağlık 

durumunu (state of healt) etkiler veya serideki pillerden birisi aşırı şarj olabilir. hem 

pil sağlığına etki edebileceği gibi güvenlik zaiyatlarına sebep olabilir. bu sebeple 

seri olarak bağlanmış olan pillerin dengelenmesi önemlidir. dengelemede 

kullanılan iki ana metod vardır. Birincisi pasif dengeleme (rezistif yöntemler) ikincisi 

ise aktif dengelemedir (kapasitif yöntemler). Sistemimizde ise şarj durumu 

diğerlerinden yüksek olan hücrelerin enerjilerinin bir direnç üzerinden harcanması 

ile sağlanan dengelemeyi içeren pasif dengeleme yöntemi tercih edilmiştir.   

Bu amaçla sistemde kullanılan LTC6803-2 entegresi pasif dengeleme yapabilen 

bir görüntüleme entegresidir içerisinde bulunan harici mosfetler kullanılabileceği 

gibi harici mosfetleri sürerek de balanslama yapabiliriz. Biz harici olarak 

Si2301CDS mosfet ve 33 ohm direnç üzerinden balanslama yapıyoruz. 

Kullandığımız balans metodunda her bir seri hücrenin voltajları ölçülerek şarj 

seviyesi yüksek olan hücre deşarj edilerek balans durumu sağlanmış olur. 

SOC (state of charge) tahmin algoritması: Batarya yönetim sistemimizde 

bataryamızın kapasitesini ölçmek için bir adet acs770 akım sensörü kullanarak 

bataryadan çekilen akımı sürekli olarak toplam kapasiteden çıkartarak kalan 

şarjımızı hesaplayacağız. Devre tasarımı batarya yönetim sistemi kartımız 12 seri 

batarya paketimiz için tasarlanmıştır. Tasarımımızda Kicad çizim programı 

kullandık. açık kaynaklı olması ve geniş bir kütüphaneye sahip olması onu bizler 

için en iyi tecih haline getirdi. Görüntüleme entegresi olarak LTC6803-2 

kullanıyoruz. Ayrıca sistemimizde stm32f303 mikrodenetleyici bulunmaktadır. İki 

adet ntc ile batarya paketinin sıcaklığını ölçmektedir. 

Bunun yanında bir adet de acs770 akım sensörü bulunmaktadır ve 150 ampere 

kadar akım ölçümü yapabilmektedir. Ayrıca sd kart bağlantısı da yönetim 

sistemimiz içerisinde bulunmaktadır. Ek olarak kartımızda 2 adet fan çıkışı vardır. 

Bunlar sıcaklığın artması durumunda kademeli olarak devreye gireceklerdir. 
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Haberleşme için ise 𝐼2𝐶 ve CAN haberleşme portu bulunmaktadır. Biz aracımızda 

CAN haberleşmeyi kullanmaktayız CAN haberleşme için ise ISO1050 entegresini 

kullanıyoruz sistemimizin şeması ve pcb tasarımı ekde mevcuttur. 

Tasarımını kendimizin yapmış olduğu batarya yönetim sistemi elektronik kartımızın 

baskısı için baskı devre faaliyetleri yapan bir firmadan destek aldık ve basımı 

tamamlanan kartımızın dizgisini ve lehimleme işlerimizi kendimiz gerçekleştirdik.  

Ek’te bulunan link : https://we.tl/t-187FEZraEr 

7. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)  

Enerji Yönetim Sistemi Fiziksel Görünümü 

Şekil 16 – Yakıt pili 

Kullandığımız Parçaların Fiziksel Temsili 

 

Şekil 17 – Enerji yönetim sisteminde kullanılan elemanlar a) DC-DC Çevirici b) 

röleler c) mosfet 

 

Kullanılan parçalar ile aşağıdaki şekilde verilen bir SW180 Kontaktör 12 V DC 

kullanılarak tasarım yapılmıştır. Bu şekilde aç kapa yapılarak bataryadan ve yakıt 

pilinden gelen enerji yönetilmektedir. Bu şekilde 3’e 1’lik birlik bir oran yakalanması 

amaçlanmıştır. Aşağıdaki şekilden de görüldüğü üzere yakıt pili ve batarya bu aç-kapa 

kontrolle hibrit olarak tahrik edilmektedir. Araç içindeki enerji dağılımını ayarlamak için 
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hem 48V DC-DC dönüştürücü hem de 12 V DC-DC dönüştürücüler kullanılmış ve 

maksimum çıkış voltajı 54.4 V olan bataryanın (nominal değer 49.0 V) ve maksimum 

çıkış voltajı 54.75 V (nominal voltajı 49.5 V ve minimum voltaj 45 V) yakıt pilinden 

alınan enerji hem 48 V’luk motora  hem de aracın diğer enerji ihtiyacı olan parçalarına 

dağıtılmıştır. Ayrıca bataryanın voltaj değerinin yakıt pilinin beslediğinden aşağıya 

düşmesi durumun kullanılan kontaktörler yardımıyla yakıt pili tarafından bataryanın 

besleme işlemi yapılarak bataryanın şarj durumunun belirli bir seviyede olması 

sağlanmaktadır. Bu şekilde 3’e 1 olan hidrojen besleme ve batarya kullanımı oranına 

yaklaşılmaktadır.  

Enerji Yönetim Sistemi tasarımı ve çalışma prensipleri; 

 

Şekil 18 – Enerji yönetim sistemi şeması 

8. Batarya Paketleme  

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

çok düşük maliyetten dolayı A123'ün patentli Nano fosfat® lityum iyon kimyasından 

mükemmel suistimal toleransı ve üstün çevrim ömrünü baz alarak bu ürünü kullandık. 

2.400 W/kg ve 4.500 W/L üzerinde yüksek güç elde edilebiliyor. Bataryamızın tüm 

değerleri aşağıdaki resimler de belirtilmiştir. 
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Şekil 19 – Hücre parametreleri 

 

 

Şekil 20 –Performans değerleri  
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Şekil 21 –Kapasite – Çevrim grafiği  
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Şekil 22 –Batarya paketleme işlemleri sırasındaki resimler 

 

  

Şekil 23 –Batarya paketleme tasarımı 
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Şekil 24 –Batarya yönetim sistemi baskı devresi ve dizgisi yapılmış kart 

9.  Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

Araç Durumunun İzlenmesi 

ve Kullanıcıya İletilmesi, 

Araç Verilerinin İzleme 

Merkezine Aktarılması 

Arıza Teşhisi, Araç İçi 

Haberleşme Sistemi, Motor 

Tork Kontrolü 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: STM32F407VGT6 STM32F407VGT6 

AKS G/Ç sayısı : 
Girdi sayısı: 7, Çıktı sayısı: 

3 

Girdi sayısı: 9, Çıktı Sayısı: 

3 

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: 

Kicad üzerinden şematik 

tasarım yapıldı 

Kicad üzerinden yapılan 

şematik tasarım yeniden 

düzenlendi 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: Yok 

Kicad ile yapılmış olup 

11x11 cm ölçülerindedir 

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: Yok 

Kartımız Çin de üretilmiş 

olup, dizgisi ekibimiz 

tarafından yapılmıştır 

Yazılım Algoritması : 

C++ dili kullanılarak 

takımımız tarafından 

tasarlanmıştır 

C++ dili kullanılarak 

takımımız tarafından 

tasarlanmıştır. 

Deneysel Çalışma : Yok Yok 

Boyut (PCB / Kutu) : 15x14 cm 10x10 cm 

 

A) Motor Tork Kontrolü  

Araç kontrol sisteminin kullanıcıdan aldığı komutlara göre motor sürücü kartı ile 

haberleşerek gerekli hızlanma ve yavaşlama komutlarını iletir. Aynı zamanda 

motor sürücüden motorun hız, sıcaklık, gerilim ve akım verilerini alır. Alınan 
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verilere göre sistem belirlenen kriterlerin dışına çıkıldığını tespit ettiğinde (örneğin 

motorun aşırı ısınması, motorun yüksek akım çekmesi gibi) araç sürücüsüne sesli 

ve görsel uyarı vermesi sağlanmıştır. Bu işlemde haberleşme ISO1050 entegresi 

kullanılarak CAN haberleşme protokolü ile sağlanacaktır. 

B) Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu 

     Aracımızda yer almamaktadır. 

C) Araç Enerji Yönetim Sistemi 

Aracımızda yer almamaktadır. 

     D)  Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araç üzerinde yer alan Batarya Yönetim Sistemi ve Motor Sürücü ile Araç kontrol 

Sistemimiz ISO1050 entegresi kullanılarak CAN haberleşme protokolü ile etkin bir 

şekilde haberleşecektir. Motor sürücüden Motorla ilgili gerilim, akım, sıcaklık, hız 

gibi bilgileri; Batarya Yönetim Sisteminden ise Batarya 'nın sıcaklık, şarj-deşarj 

durumunu ve her bir pilin gerilim bilgilerini alacaktır. 

     E) Arıza Teşhisi 

Araç içerisinde bulunan sensörlerden gerekli veriler zamanında gelmediğinde, ilgili 

sensör veya sensörlerin verileri yazılım algoritmamız tarafından denetlenerek 

normal şartlar altında belirlenen sürelerde veri sağlamadığı tespit edilen sensörün 

arızalı olduğu kullanıcıya bildirilecektir. Aynı zamanda gelen verilerin tutarlılığı 

yazılım algoritmamız tarafından karşılaştırılarak verilerin tutarsız olduğu durumlarda 

ilgili sensörde arıza olduğu sürücü konsolunda yer alan Nextion ekranında bulunan 

arıza panelinde gösterilecektir. Sensörler dışındaki diğer önemli donanımlar olan 

Motor Sürücü ve Batarya Yönetim Sisteminde herhangi bir arıza oluşması 

durumunda ISO1050 entegresi kullanılarak oluşturulan CAN haberleşme sistemi 

aracılığıyla tespit edilen arıza sürücü ekranına iletilecek olup buzzer aracılığı ile 

uyarı sesi verecek ardından arızanın türüne göre gerekli emniyet tedbirleri devreye 

girecektir (Örneğin Motor sıcaklığının aşırı yükselmesi veya aşırı akım çekmesi 

durumlarında motorun gücü kesilecektir). 

F) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Tasarladığımız Araç kontrol sisteminin içerisinde yer alan DHT-21 Sıcaklık 

sensörleri, GY-NEO6MV2 GPS sensörü ve FC33 Hız sensörümüzden gelen veriler 

sürücü konsolunda bulunan Nextion ekranına anlık olarak iletilerek kullanıcının 

aracın hızını, konumunu, aracın farklı noktalarından (motor, batarya vb.) alınan 

sıcaklık verilerini anlık olarak takip etmesi sağlanmıştır. Bu verilerin yanı sıra 

bataryada kalan enerji miktarı yüzdesi, batarya hücreleri sıcaklık ve gerilimleri, 

bataryadan çekilen akım miktarı ile Motor sıcaklığı sürücüye yine Nextion ekran 
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aracılığı ile iletilecektir. Nextion ekranında yer alacak olan veriler ekibimiz 

tarafından C# programlama dili ile tasarlanan arayüz yazılımı içerisindeki ilgili 

nesneler aracılığı ile ekrana yazdırılacaktır. Tüm bu sensörlerin ve Nextion ekranın 

STM32F407 Discovery mikrodenetleyicisine bağlı olup sensör kontrolü ile beraber 

yazılım algoritmamız güvenlik kriterlerinin kontrolünü sağlayacak kodlarıda 

içermektedir. Aracın herhangi bir bölümündeki sıcaklığın şarj durumunda 43, deşarj 

durumunda 57 derecenin üstüne çıkması durumunda araç içerisinde bulunan 

buzzer donanımı aracılığı ile 3 saniye boyunca alarm sesi çalarak araçtaki tüm 

elektrik akımı röleler yardımı ile kesilmektedir.   

G) Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Araç Kontrol Sistemi içerisinde yer alan GY-NEO6MV2 GPS sensörü, DHT21 

Sıcaklık sensörleri ve FC33 Hız sensöründen alınan hız, konum bilgileri, motor ve 

batarya sıcaklıkları ile kalan enerji miktarı gibi veriler bu sensörler aracılığı ile 

toplanarak STM32F407 mikrodenetleyicisine iletilmektedir. Araçtan elde edilen bu 

veriler yine STM32F407 mikrodenetleyicisine bağlı olan Lora SX1278 RF alıcı-

verici modül çifti ile izleme merkezinde bulunan bilgisayarda yer alan arayüze 

aktarılacak olup tüm verilerin log kaydı tutulacaktır. Sistem içerisinde kullandığımız 

Lora modülü ortalama 3000 metre mesafeye veri iletebilmekte olup farklı frekans 

aralıklarında çalışmaya uygun yapıda tasarlanmış bir Radio Frekans alıcı-verici 

modülüdür. 

10. Direksiyon Sistemi  

Direksiyon kutusu CNC’de özel olarak üretilmiştir.  Yerli bir parça değildir. Hazır 

olarak imal ettirilmiştir. Rot milleri istenilen ölçülerde kesilerek tekrar montaj ve 

montajı yapılır. Direksiyon kutusu, rot başı ve direksiyon kolonunda herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. 

 

Şekil 25 –Direksiyon sistemi katı modeli 
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Şekil 26 –Direksiyon sistemi katı modeli 

Bu tasarımlar sonrasında üretilen direksiyon sisteminin parçaları aşağıda gösterildiği 

şekildedir.  
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Şekil 27 – Direksiyon sisteminin üretimi yapılan parçaları 

11.Kapı Mekanizması  

Silindirli kapı kilidi çok kullanılan bir kapı kilidi çeşididir. Kapının açılması-kapatılması 

sistematiği; kol ve topuz gibi el ile tutulan elemanlardan tetiklememeli Tasarlanan 

sistem kullanıcıya aracın içinden ve dışından çalışmaya imkân tanımalıdır. Kapı 

kanadına yeni geliştirilen kilit ve kapı kasasına da yeni geliştirilen karşılık mekanizması 

montaj edilmektedir. Kapı kanadına montaj edilmiş kilidin mandal pimi; kapı 

kapatılırken, kapı kasasına montaj edilmiş karşılık mafsalına çarpar ve mafsal 

yuvasına girer. Çarpmanın etkisiyle mafsal, kendisini açmaya yarayan yayı sıkıştırır ve 

bağlantılı mekanizma sayesinde kapıyı kapatma pozisyonuna geçirir. İçeriden ya da 

dışarıdan kapı kanadının herhangi bir yüzeyine itme kuvveti uygulandığında karşılık 

mekanizması devre dışı kalarak kapının açılmasını sağlar. 
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Şekil 28 – Tasarımı yapılan kapı mekanizması 

Kapı mekanizmasının tasarımı gerçekleştirilmiş olup üretim işlemleri devam 

etmektedir.  
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12.Mekanik Detaylar  

 

 

Şekil 29 – Tasarımı yapılan aracın teknik resim gösterimi 
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12.1 Kalıp ve Kabuk Üretim Aşamaları 

1- Köpük model üzerine macun boya uygulanmıştır. 

2- Model boyama işlemi tamamlandıktan sonra modelin üzerine katı kalıp ayırıcı (vaks) 

sürülür ve fazlası silinerek temizlenir. 

3- İkinci kat katı kalıp ayırıcı bez yardımı ile tekrar sürülerek temizlenir. 

4- Kalıbı modelden ayırmak için son olarak sıvı kalıp ayırıcı sürülür ve kurumaya 

bırakılır. 

5- Jelkot hazırlanır, jelkot eklenecek bir kobalt (met) kuruma hızına eklenir nihai ürüne 

eklenir son ışığın rengine eklenir, böylece yüzey kusurlarının görülmesi sağlanır 

Açıkça. 

6- Jelkot kuruduktan sonra polyester reçinesi hazırlanır. Yeteri kadar karışım, kobalt 

ve hızlandırıcı karışıma eklenir ve ilave edilirse erken kurur; daha az eklenirse karışım 

jel kaplamaya uygulanır. 

7- Polyester reçine uygulanan yüzeye keçe cam elyafı serilir, arkasına file cam elyafı 

serilir ve cırcır rulo ile uygulanan reçine iyice beslenir. 

8- Bu işlem tekrarlanır ve 2 kat büyükbaş lifi üzerine toplam 2 kat lif serilir. İşlem 

sonunda tüm yüzey bu şekilde işlem görür ve kurumaya bırakılır. 

9- Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kalıp modelden ayırma işlemine geçilir. 

Burada sürecin başında oynadığımız kalıp ayırıcı rol oynar. 

10- Dişi kalıbın iç kısımlarındaki hatalı yüzeyleri zımparalayıp hataları silip tekrar jelkot 

uygulayarak siliyoruz ve tekrar araç yüzeyini oluşturuyoruz. 

11- Uygulanan jelkot üzerine hazırlanan polyester reçine uygulandıktan sonra 5 keçe 

cam elyaf kattan oluşan bir tabaka oluşturduk ve ardından kurumasına izin verilecektir. 

 12- Kurutma işleminden sonra kabuk kalıptan ayrılacak ve şase montajı yapıldıktan 

sonra zımpara boyama işlemleri yapılacaktır. 
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Şekil 30 – Araç kabuğu üretim aşamaları 

  

Şekil 31 – Takım üyeleri kabuk yapımında çalışırken 

 

Şekil 32 – Takım üyeleri kabuk yapımında çalışırken 
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Şekil 33 – Kabuğun son hali 

12.2 Kaliper 

• Mondial Motosiklet Ön Fren Kaliper Kiti 

• 10 cm genişliğinde, 9 cm yüksekliğinde hidrolik  

 

Şekil 34 – Kaliper bağlantısı 
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12.3 Fren Merkezi 

• Ford Fiesta çift kademeli hidrolik fren merkezi 

• 17 cm uzunluk 13 cm genişlik 8 cm yükseklik 

 

Şekil 35 – Fren Merkezi 

 

12.4 Braket 

Kullandığımız malzemenin gerekli ölçüleri alındıktan sonra C1040 çeliğinden spiral 

kesim yapılarak elektrot kaynağı ile kaynak yapılmıştır. Daha sonra montaj için gerekli 

yerlerden 8 adet metrik delik açarak montaj için gerekli braketleri elde ettik. Üst 

salıncakta kullanacağımız braket için askı sistemi düşünüldüğünde ek kaynak ve 

delme yapmak zorunda kaldık. Gerekli işlemler uygulanarak zımpara ve boyama 

işlemleri yapılmıştır. 
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12.5 Salıncak Sistemi 

ATV'lerde kullanılan salıncak takımından yaptığımız salıncak sisteminde aşağı ve 

yukarı salınımlar azaltıldı. Yaklaşık 11 cm kısaltılarak tekrar kaynak yapılmıştır. 

Tasarladığımız braketler için bağlantı noktasında kesme işlemleri yapılmıştır. Gerekli 

işlemler uygulanarak zımpara ve boyama işlemleri yapılmıştır. 

  

 

Şekil 36 – Salıncak Sistemi 

12.6 Fren Diski 

3 delikli fren diski kullandığımız için göbeğe 8 delik açıldı. Parça janta uyacak şekilde 

eklendi ve uca flanş takıldı. Flanşa 90° açılarda 4 metrik 8 delik açılmıştır. Gerekli 

işlemler uygulanarak zımpara ve boyama işlemleri yapılmıştır. 
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Şekil 37 – Fren Diski 

 

12.7 Şase 

 El ile kesilecek parçaların teknik resimleri ozalit makinesinde basılmıştır. 

 Karbon elyafı ebatlardan beş cm tolerans bırakarak kestik. 

 PVC köpüğün toleransı beş cm olmalıdır ancak PVC köpüğün boyutları şase 

ölçülerinden küçük olduğu için kısa kenarlara t-bağlantısı ile ek parçalar yerleştirdik. 

 Epoksinin PVC köpüğün içinden geçmesi için yirmi beş cm aralıklarla delikler açtık. 

Kesilecek parçalar, ozalit makinesinden çıkan kağıtlar konularak kesildi. Daha sonra 

sallanacak parçaların bağlantı yerlerine ahşap levhalar yerleştirildi. Panonun o alana 

yerleştirilmesindeki amaç sağlıklı köpük vida bağlantısı değildir. 

 Parçaların yerleştirileceği parlak ve pürüzsüz bir yüzeye sahip Orta Yoğunluklu 

Sunta, önce daha ince bir bezle temizlenmiş, ardından kaplanacak alandan 10 cm 

genişliğinde bir vakumlu bant çekilmiştir. 

 Vakum bandının çekildiği alana katı yapıştırıcı sürülerek kurumadan ovulur. 

Daha sonra sıvı ayırıcı yüzeye çıkarılarak 5-10 dakika beklenir. 

790 gram epoksi ve 220 gram epoksi dondurucu 3 dakika hızla çırpıldı. 
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 Hazırlanan epoksi karışımı daha sonra hızlı bir şekilde rulo ile tepsiye beslenmiş, 

kenarları fırça ile kapatılmıştır. 

Karbon fiberin ilk tabakası masaya serilmiş ve karbon fibere epoksi rulo ile 

beslenerek hava boşlukları fırça ile kesilerek giderilerek kenarları iyileştirilerek 

kapatılmıştır. 

 İkinci kat karbon elyaf tepsiye dikkatlice serildi, aynı şekilde epoksi emdirildi. 

PVC köpüğü elyafların üzerine çöktürüldü ve epoksi ile ıslatıldı, daha sonra ters 

çevrilerek diğer yüzeye batırıldı. 

 Daha sonra ıslatılan köpüğe aynı işlem uygulandı ve 2 lif daha serildi. 

Aynı işlemler diğer parçaların masaya yerleştirileceği sıraya göre yapıldıktan sonra 

vakumlu bant sınırları içinde parçaların üzerine peeling kumaş serildi. 

Sıyırma kumaşı üzerine vakumlu battaniye, vakum bandının sınırları içinde serildi. 

Vakum poşetini kenarlarından 50 cm boşluk bırakarak kesin. 

 Kestiğimiz torbanın içine kulaklar atıldı ve vakumlu bant yapıştırıldı. Vakum torbası 

tamamen kapatılmadan önce spiral boru t-bağlantısı parçalar arası boşluğa 

yerleştirildi. 

Vakum poşetinin altındaki t-bağlantısının ucundan küçük bir delik açılarak poşetten 

çıkarıldıktan sonra vakum motorundan gelen tüp ile birleştirildi ve vakum bandı ile 

sızdırmazlığı sağlandı. 

 Vakum motoru, parçalar yeterli sertliğe ulaşıncaya kadar çalıştırıldı. Parçaların 

yeterli sertliğe ulaşması yaklaşık 5 saat sürmüştür. 

Vakum torbası 24 saat sonra çıkarıldı. 

 Soyulan kumaşı parçalardan çıkardık ve kaldırırken parçalara baskı uyguladık. 

 Daha sonra Orta Yoğunluklu Suntadan parçaları spatula ile ayırdık. 

CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol) kesim parçaları CNC'ye gönderildi. Diğer parçaları 

elle taşladık ve t-eklemlerdeki çapakları temizledik. Taşlama işleminin bitmiş 

parçalarını birleştirip köşebent ile vidaladık. 

Tüm parçaları bir araya getirdik ve daha sonra mukavemeti arttırmak için vinil ester 

ve MEK (Metil Etil Keten) karışımını kenarlara uyguladık ve ardından karbon fiberi 

hızlıca biriktirdik. 

 Çerçeveler ortalama 8 saat kurumaya bırakıldı. 
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Şekil 38 – Şase 

 



 
 

40 
 
 

 

 



 
 

41 
 
 

s  



 
 

42 
 
 

 

12.8 Analiz 
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13.Yakıt Pili  
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13.Yakıt Pili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39 – Yakıt Pili 

 

Teknik detaylar 

Hücre Sayısı 48 

Anma gücü 1000W (1kW) 

Anma 

Performansı 28,8V @ 35A 

Hidrojen 

Besleme Valfi 

Voltajı 
12V 

Boşaltma Valfi 

Gerilimi 12V 

Üfleyici Gerilimi 12V 

reaktanlar Hidrojen ve Hava 
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Ortam sıcaklığı 5 – 30°C; (41 – 86 F;) 

Maksimum Yığın 

Sıcaklığı 65 C (149 F) 

Hidrojen Basıncı 0,45 – 0,55 Bar 

nemlendirme Kendinden nemlendirilmiş 

Soğutma Hava (entegre soğutma fanı) 

Kontrolör Ağırlığı 400g (± 30g) 

Yığın Ağırlığı 

(Fanlı ve 

Muhafazalı) 
4kg ± 100g 

Maksimum 

Çıkışta Hidrojen 

Akış Hızı 
13 L/dak 

Yığın Boyutu 268 x 219 x 122,5 mm (10,5" x 8,6" x 4,8") 

Hidrojen Saflık 

Gereksinimi ≥ %99,995 (kuru H2) 

Başlama zamanı ≤ 30s (ortam sıcaklığı) 

Sistem Verimliliği 28.8V'de %40 

Alçak Gerilim 

Koruması 24V 

Aşırı Akım 

Koruması 42A 
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14.Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

 

Şekil 40 – Elektrik Şeması 
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15.Orijinal Tasarım  

Kasım 2018'den bu yana tasarımın Ar-Ge tasarımı; Yaptığımız tasarımların ilk 

aşamasında araştırma sürecinde ya tam aerodinamik ya da tam estetik bir tasarım 

tercih edilecekti ve oluşturduğumuz veri tabanı doğrultusunda ne kadar aerodinamik 

olursak o kadar estetik, o kadar çok yakalamaya çalıştık. Dünyada yapılan icatların 

hemen hemen tamamı doğadan ilham almaktadır. Helikopterlerden, böceklerden, 

uçaklardan, kuşlardan vb. birçok aerodinamik modeli bu doğrultuda inceledik. Su 

damlası, 386 km/s hıza ulaşabilen Pied Hawk ve ton balığı denizin en hızlı yaşayan 

canlılarından biri. Araştırmalarımız sonucunda tasarımlar ve analizler yaptık ve en 

verimli modelin doğadaki su damlası modeli olduğunu belirledik ve elde ettiğimiz 

bilgileri doğruladığımızda su damlasının sürtünme katsayısını 0,05’e indirebiliyoruz. 

Aracın tepesinden bakıldığında bir damla su gibi görünüyor. Tasarımda 

uyguladığımız yöntem aynı zamanda aracın rüzgar cephesine hem üstten hem de 

alttan girerek rüzgarı yüzeysel olarak yönlendirecek bir çizgi oluşturdu. Ama hat 

yetmedi. En iyi örneklerden biri haline getirdik ve girişte ve çıkışta yumuşak bir 

tasarım elde ettik. Böylece türbülansı en aza indirerek hem estetik hem de 

aerodinamik olarak üst düzey bir tasarım elde ettik. Bu süreçte kullandığımız 

programlar: SOLIDWORKS 19, CATIA V5, ANSYS 19, AJANCAM, FUSION360 ve 

FLOWDESING geliştirme süreci ve son hali aşağıda fotoğraflanmıştır. 

 

 

 

Şekil 41 – Orijinal Tasarım 

 

 



 
 

49 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 
 

 

 

 

  

 



 
 

52 
 
 

 

 

 

 Şekil 42 – Orijinal Tasarım Çizimleri 
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