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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3820 

Genişlik mm 1320 

Yükseklik Mm 1150 

Şasi Malzeme Al6061T4 

Kabuk Malzeme Fiberglass 

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

Motor Tip BLDC hub  

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Kendi tasarımları 

Motor gücü kW 1.5 kW 

Motor verimliliği % %92.69 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 15 kg 

Batarya type Li-Ion 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 72 V 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 51 Ah 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 84 V 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 3.6 kWh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

 

https://youtu.be/TwjCDZZse24 

 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☐ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

 

https://youtu.be/TwjCDZZse24
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4. MOTOR 

 

Motor tasarımına başlamadan önce ilk olarak tasarım isterleri belirlenmiş olup 

motor türü seçiminde elde edilecek verimin maksimum, ortaya çıkabilecek kaybın ise 

minimum olabilmesi için sabit mıknatıslı fırçasız DC tekerlek içi motor tercih edilmiştir. 

 

a) Tasarım Hesaplamaları  

 

Aracın hareket etmesi için gereken toplam kuvvet ve buna bağlı gerekli tork değeri, 

sürtünme kuvveti göz önüne alınarak aşağıda belirtilen adımlar dahilinde hesaplanmıştır. 

 

a.1.) Toplam Sürtünme Kuvveti  

 

 

Figür 4.1 Araca etkiyen sürtünme kuvvetleri 

Ftotal = Fr + Fd + Fg + Fa 

Yuvarlanma Direnci (𝐹𝑟) Aerodinamik Direnç (𝐹𝑑) 

Crr = 0.015 (Yuvarlanma direnci katsayısı) 𝜌  = 1.225 kg/m3 (Hava direnci) 

m = 250 kg (pilot dahil araç ağırlığı) A = 1.12 m2 (Aracın ön alanı) 

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 (Yer çekiminden kaynaklanan ivme) Cd = 0.26 (Aerodinamik sürükleme katsayısı) 

𝜃(ort)= 5 ° (Pistin ortalama eğimi) Vort = 11.11 m/s (Aracın ortalama hızı) 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑔 ∗ 𝐶𝑟𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 36.65 𝑁 𝐹𝑑 = (1/2) ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝑉2 = 22.02𝑁 
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Ftotal = 132.92 N 

a.2.) Motor Gücünün Belirlenmesi 

Ptotal = Ftotal  * Vort 

Ptotal = 132.92  * 11.11 

Ptotal = 1.48 kW 

Araca etki eden toplam sürtünme kuvvetine bağlı olarak aracı hareket ettirecek 

nominal güç 1.5 kW olarak hesaplanmış olup, motorun maksimum gücü ise; aracın en 

yüksek eğimli noktada kalkış yapabilmesi göz ününde bulundurulup 3.6 kW olarak 

hesaplanmıştır. Daha az enerjiyle daha uzun mesafe kat edebilmek için tek tekerin motor 

tekeri olmasına karar verilmiştir. Bu tek tekerin aracın kabiliyetleri için gerekli torku 

sağlayabileceği gerekli hesaplamalar ile desteklenmiştir. 

 

a.3.) Motorun Nominal Hızı ve Momenti 

 

 

  
 
Pist Uzunluğu = 5.4 km (1 tur)  
Atılacak tur = 7 tur (37.8 km)  
Zaman = 60 dk (Yarış süresi)  
Vort = Δx / Δt  
Vort = 10.5 m/s (37.8 km/h)  
Vort ~ 11.11 m/s (40 km/h) 

 

 

  

 

 Figür 4.2 İstanbul Park Uydu Görüntüsü ve Eğim Haritası 

Yokuş Direnci (𝐹𝑔) İvmelenme Direnci (𝐹𝑎) 

m = 250 kg (pilot dahil araç ağırlığı) m = 250 kg (pilot dahil araç ağırlığı) 

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2 (Yer çekiminden kaynaklanan 

ivme) 

𝑎 = 0.297 𝑚/𝑠2 (Aracın ivmesi) 

𝜃 = 0° (Aracın son hızı için referans açı değeridir)  

𝐹𝑔 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0𝑁 𝐹𝑎 = 𝑚𝑎 = 74.25𝑁 
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Pistin uzunluğu 5.4 km, atılacak 7 turun toplamı ise 37.8 km’dir. Bu yarışı 

tamamlamak için gereken ortalama araç hızının 37,8 km/h olması gerektiği 

hesaplanmıştır. Verilen süre içerisinde yarışı tamamlayabilmeyi garanti altına almak için 

ortalama araç hızı 40km/h olarak belirlenmiştir. 

 

𝑛 (𝑟𝑝𝑚) =
𝑉(𝑚/𝑠) ∗ 60

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟(𝑚) 
= 380 𝑟𝑝𝑚 

Yapılan hesaplamalar sonucu 380 rpm motor hızı ön görülmüş ve buna bağlı motor 

moment değeri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

 

𝑀 (𝑁𝑚) =
𝑃 (𝑊)

𝑛 (𝑟𝑝𝑚)
∗ 9.5488 =

1500

380
∗ 9.5488 = 37.69 𝑁𝑚 

a.4.) Motora Voltaj Değerinin Belirlenmesi 

 

Motorun voltajının belirlenmesinde motora uygulanmak istenen akım miktarı ve 

motor sürücü tasarımı ön planda olmuştur. Motorun voltaj değerinin motor sürücünün 

sağlayabileceği voltaj değerine uygun olduğu ve motora uygulanan voltaj değerinin 72 volt 

olmasında karar kılınmıştır. 48 voltluk bir sürücü tasarımı düşünüldüğünde, motor 

üretmesi gereken güç için daha fazla akım çekecek ve verimlilik adına kayıp olacaktı. 

 

a.5.) Motor Ana Boyutlarının Hesaplanması 

 

Motor ana boyutlarını belirlerken ilk olarak motor güç eşitliği ile D2L değeri 

hesaplanmıştır. Bu değerin hesabı için gerekli olan C0 faydalanma katsayısı spesifik 

elektriksel yükleme ve hava aralığı akı yoğunluğu grafikleri aracılığı ile hesaplanmıştır. 

D/L oranı deneme yanılma yöntemleriyle belirlenerek ortaya çıkan basit denklem 

çözülerek stator paket uzunluğu ve stator çap uzunluğu belirlenmiştir. Daha sonrasında 

motorun karakteristik özelliğinde büyük öneme sahip olan lamda değeri belirlenmiştir. 

Motorumuzun yüksek verimlilik sağlaması için lamda değerimizi 1.4 – 1.6 aralığında 

belirlenmiş olup, lamda değeri hesaplanmıştır.  Belirlenen lamda değeri ile kutup adımı ve 

kutup çifti sayısı belirlenmiştir. Hava aralığı yüzeyindeki oluk adımı değerinin 15 – 25 mm 

arasında tutulması gerektiği gözetilerek; stator oluk sayısı ihtimalleri belirlenip 

optimizasyon sürecinde en uygun stator oluk sayısına ulaşılmıştır. Belirlenen stator oluk 

sayısı ile motor oluk adımı hesabı yapılmıştır. Stator dişlerinde gerekli olan manyetik alan 

yoğunluğunu sağlamak için gerekli olan formülleri kullanarak stator oluklarının boyutları 

belirlenmiştir. 
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   Figür 4.3 DC makinalarda hava aralığı akı yoğunlukları [1]                 Figür 4.4 DC makinalarda spesifik elektriksel yükleme [2] 

 

Motor ana boyutları olan rotor dış çapı, rotor iç çapı, stator dış çapı gibi ana boyutların 

hesaplanması ve seçimi a.6’da detaylıca anlatılmıştır.  

 

a.6.) Stator ve Rotor Boyutlarının Hesaplanması 

 

a.6.1.) Stator Tasarımı 

 

SR. NO. PARAMETRE DEĞER 

1 Oluk sayısı 36 

2 Dış çap uzunluğu(mm) 242 

3 İç çap uzunluğu(mm) 160 

4 Nüve kalınlığı(mm) 40 

5 Oluk başına düşen iletken tur sayısı 9 

6 Stator saç cinsi M310-50A 

7 Kutup başına düşen oluk sayısı 0.88889 

Tablo 4.1. Stator Tasarımı 

 

Motor tasarımı yapılırken dikkat edilen önemli hususlardan biri stator dişlerinde 

oluşan akı yoğunluğudur. Stator için seçilen malzeme manyetik akı yoğunluğu için bir 
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sınıra sahiptir. Dolayısıyla statorda oluşan manyetik akı yoğunluğu bu sınırı aşmamalıdır. 

Statorda oluşan akı yoğunluğu bu sınırı aştığında motor manyetik doyuma ulaşmaktadır. 

Bu durumda oluşan manyetik alan manyetik akı yoğunluğunu daha fazla 

arttıramayacağından kayıplara neden olacaktır. Seçilen stator malzemesi için uygun 

manyetik akı yoğunluğu 1.49 T ile 1.7 T arasındadır. Motor tasarlanırken, stator nüvesinin 

rotorda bulunan mıknatıslara olan yakınlığı akı yoğunluğunu önemli ölçüde etkilediğinden 

1mm olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda akı yoğunluğunu etkileyen diğer durumlardan 

biri de stator diş genişliğidir. Akı yoğunluğunun uygun değerde kalması için stator diş 

genişliği 10mm olarak belirlenmiştir. 

 

Stator seçiminin yapılması rotorun seçimiyle paralel bir şekilde yürütülmüştür. 

Maksimum verimin sağlanması hedeflenerek stator ne çok iri ne de çok küçük tutulmuştur. 

Nüve kalınlıkları rotorda kullanılacak olan mıknatısların uzunluklarıyla eş tutulmuş İletken 

tel sayısının belirlenmesi için gerekli formüller kullanılarak referans değerler elde edilip 

Ansys Maxwell programında optimize edilerek en uygun değer belirlenmiştir. 

Statorun dış çapı; 

D = Drc − 2lm − 2δ 

eşitliğiyle elde edilebilmektedir. Burada D statorun dış çapını, Drc rotorun iç çapını, lm 

mıknatıs kalınlığını ve δ da hava boşluğunu temsil etmektedir.  

Rmxprt yazılımı ile yapılan çalışma sonucunda 36 oluk / 32 kutup sayısına sahip 

tasarımın farklı oluk / kutup sayılı tasarımlara göre verim, tork ve rpm bakımından ön plana 

çıktığı gözlemlenip buna göre optimum değer olarak kutup başına düşen oluk sayısı 36 

oluk / 32 kutup olarak belirlenmiştir. Oluk seçimi sırasında sarımı daha az hata payıyla 

sarabilmek için aşağıdaki gösterilen oluk modeli seçildi. Seçilen oluk modeline göre elde 

edilen oluk ölçüleri referans değerler bulunduktan sonra optimizasyona gidilerek 

belirlenmiştir ve ölçüler Tablo 4.2’de verilmiştir. 

 

SR. 

NO. 

PARAMETRE DEĞER 

1 Hs0(mm) 1.54 

2 Hs1(mm) 1.9 

3 Hs2(mm) 22 

4 Bs0(mm) 3 

5 Bs1(mm) 10.6 

6 Bs2(mm) 6.8 

7 Rs(mm) 0.7 

Tablo 4.2. Oluk Tasarımı 
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a.6.2) Rotor Tasarımı 

SR. NO. PARAMETRE DEĞER 

1 Hava boşluğu(mm) 1 

2 Dış çap uzunluğu(mm) 262 

3 İç çap uzunluğu(mm) 246 

4 Rotor kalınlığı(mm) 40 

5 Mıknatıs arası doluluk oranı 1 

6 Rotor cinsi Steel_1010 

7 Mıknatıs kalınlığı(mm) 3 

8 Mıknatıs genişliği(mm) 24,102 

9 Mıknatıs uzunluğu(mm) 40 

10 Mıknatıs cinsi NdFe35 

Tablo 4.3. Rotor Tasarımı 

Rotor tasarımında dikkat edilen önemli hususlardan biri rotorun çapı olmuştur. 

Rotorun çapı motorun uygulayacağı tork kuvvetini doğrudan etkilediğinden, tekerin 

istenen torku kaldırabilme şartıyla optimum boyutta ölçüler elde edilmek istenmiştir.  

 

Stator dişlerinde oluşan akı yoğunluğunu ideal değerde tutmak için rotor dış çapı 

ve iç çapı arasındaki boşluk sabit tutulup; rotor büyütüldüğünde stator dişindeki manyetik 

akı yoğunluğu çok fazla düşmektedir. Bu sebeple uygun aralıkta kalması için rotor dış çapı 

262 mm iç çapı ise 246mm olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde rotor iç çapı ile rotor dış çapı 

arasındaki mesafe de küçüldüğünde akı yoğunluğunda aşırı bir düşme gözlemlendiğinden 

yukarıda belirtilen değerlerde karar kılınmıştır. 

 

a.7.) Mıknatıs Boyutlarının Hesaplanması 

 

Mıknatıs seçiminde diğer üretilen mıknatıslara (AlNiCo, Seramikler ve SmCo) göre 

daha fazla manyetik alan depolayabildiği için Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) mıknatıs 

seçilmiştir. Mıknatıs uzunluğu nüvenin kalınlığı ile aynı tutulmuş, mıknatıs doluluğunun ise 

olabildiğince yüksekte tutulması hedeflenmiştir. Bu nedenle mıknatıslar dip dibe sıkı bir 

şekilde dizilmiş. Mıknatıs kalınlığının arttırılması torkun artmasına sebebiyet verir fakat 

motor devri, stator dişinde oluşan akı yoğunluğunu da etkiler. Bu sebepten ihtiyacı 

karşılayacak bir motor elde edebilmek için motor parametrelerinin seçimine karar 

verilirken mıknatıs, stator ve rotorda kullanılan malzemelerin maliyetleri de göz önüne 

alınmıştır.  

Rotor yapısı ve rotora yerleştirilen mıknatısların konumunun motorun yapısına 

önemli etkileri vardır. Hava aralığındaki akı yoğunluğunu homojen yapmak ve daha 
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düzgün akılar elde etmek için rotor yüzeyine yerleştirilecek mıknatısların yay şeklinde 

olmasına karar verilmiştir. 

Rotora bağlı mıknatıslar ile statorun dış çapı arasında oluşan boşluğa ‘hava 

boşluğu’ denilmektedir. Hava boşluğunun etkileri indüklenmeyi azaltması, doyum 

akımının artırması ve indüklenmeyi nüvenin geçirgenlik sabitine daha az bağımlı hale 

getirmesidir. Yapılan tasarımda hava boşluğu 1mm olarak belirlenmiştir. 

 

a.8.) Sargıların Modellenmesi ve Sargı Şemasının Belirlenmesi 

 

Yarım sargılı ve tam sargılı olmak üzere iki çeşit sarım türü bulunmaktadır. Tam 

sargılı motorların verimliliği daha yüksek ve nominal tork değerleri daha iyi sonuçlar 

vermektedir. Yarım sarmal yapıda ise tork ciddi anlamda artıyor fakat aynı şekilde rpm 

istediğimiz değer aralığından çok daha düşük bir seviyeye geliyor. Ayrıca tam sarmal 

yapıda yarım sarmal yapıya göre motor için daha düşük nüve kayıpları görülmektedir. Bu 

sebeplerden tam sargılı yapı motor için uygun görülmüştür. 

 
Figür 4.5. Sargı Şeması 

 

SR. NO. PARAMETRE DEĞER 

1 Telin çapı(mm) 0.511 

2 kfill 0.67 

3 Telin yüzeysel kesit olanı(mm2) 0.2051 

Tablo 4.4. Sargı Telinin Özellikleri 
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Sarım için kullanılan telin yüzeysel kesit alanı ise; 

Awire  =  
1

2
∗ (Aslot ∗kfill) / Nturn 

ile hesaplanabilir. Burada Aslot oluğun kesit alanı, kfill telin oluğu doldurma oranı Nturn ise 

her bir sarımın döngü sayısıdır.  

Aslot  = 0.5 ∗ (Bs1 + Bs2) ∗ Hs2 +0.5 ∗ 𝜋 ∗ 4 

a.9.) Motor Performans Analizi 

 
Figür 4.6. Yüksüz Çalışma 

 

 
Figür 4.7. Tam Yükle Çalışma 
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Tam yük analizinde parametre nominal hız 380 rpm ve nominal gerilim 72 volt 

olarak girilerek yukarıda belirtilen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Tam yük analizinde dikkat 

edilen değerler motorun dönüş hızı ve motorun oluşturduğu tork ve kayıplar nedeniyle 

ortaya çıkan verimdeki değişimlerdir. Verimi etkileyen durumlar; stator ve rotorda 

kullanılan malzemeler, stator dişinin genişliği, hava boşluğu gibi parametreler olabilir. 

Örneğin, hava boşluğunun artırılması verimde azalmaya sebep olmakta ve motor 

performansını düşürmektedir. Bu nedenle motor tasarımı yapılırken bu tür durumlar göz 

önünde bulundurulmuştur. 

 
Figür 4.8. Efficiency vs Speed Curves 

 

Motorun verimliliği elektrik enerjisini mekanik enerjiye döndürme yeteneğine denir. Motor 

kayıplarıyla orantılı olarak artıp azalabilmektedir.  

 

Mekanik enerji çıkışı = Elektrik enerji girişi – motor kayıpları 

Elektrik enerji girişi = Mekanik enerji çıkışı + motor kayıpları 

Verimlilik = mekanik enerji çıkışı / elektrik enerji girişi *100 % 

 

Motor devri arttıkça motor kayıpları azalmakta olup; motorun verimi, maksimum rpm’e 

yaklaştıkça yükselmektedir.  
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b) Manyetik Analiz Çalışmaları 

 

Tasarım yapılırken akı yoğunluğunun stator dişlerinde ideal akı yoğunluğu olan 

1.49 T ve 1.7 T değerleri arasında olmasına dikkat edilmiştir. Akı yoğunluğunun bu 

değerler arasında kalmasını sağlamak için çalışmalar yapılmıştır.  

 

b.1.) Sonlu Elemanlar Analizi: 

Figür 4.9. Akı Yollarının Analizi 

Figür 4.9.’de görüldüğü gibi manyetik akıların taşmaması motorun tasarımının 

doğruluğunu göstermektedir. 

 

 
Figür 4.10. Akı Çizgilerinin Analizi 

 

Figür 4.10.’da mıknatısların birbirine bağlanmasında olumsuz etki edecek bir sapma 

görülmemiştir. 
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Figür 4.11. Manyetik Alan Yönlerinin Analizi 

 

Figür 4.11.’de manyetik alan yönlerinin doğruluğuna ve dönme sırasında sapma olup 

olmadığına bakılmıştır. 

 

 
 

Figür 4.12. Manyetik Alan Yoğunluğu 

  

Figür 4.12.’de manyetik alanların düzgün dağıldığı ve aşırı doygunluğun meydana 

gelmediği görülmektedir. 
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Figür 4.13. Stator Dişlerindeki Akı Yoğunluğu 

 

Figür 4.13.’de stator dişlerindeki akı yoğunluğunun normal düzeyde olduğu görülmektedir. 

 

b.2.) Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları: 
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Figür 4.14. Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları 

 

Manyetik analizde elde edilen manyetik akı yoğunluğu, manyetik alan şiddeti gibi 

parametrelerin değişimleri incelendiğinde değerlerin hedeflenen sınırlar içerisinde olduğu 

görülmektedir. Özellikle motor tasarımında göz önünde bulundurulması gereken stator 

dişindeki akı yoğunluğu değerinin yaklaşık 1.52 T olduğu ve bu değerin ideal aralıkta 

olması gerçekleştirilen tasarımın doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. 
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c) Mekanik Analiz Çalışmaları 
 

Tasarımı yapılan BLDC motorun CAD modelinin kesit görüntüsü Figür 4.15’de 

verilmiştir. Stator parçası ince sac nüvelerinin cıvata somun yardımı ile poyra parçasına 

montajlanmıştır. Poyra parçası ve şaft iki adet rulman yardımıyla tespit edilmiştir. 

Rulmanların eksenel sabitlemesi segman yardımıyla sağlanmıştır. Motor kapağı, şafta 

cıvata saplamaları ile montajlanmıştır. Mıknatısları sabitlenmiş, rotor parçası motor 

kapağına montajlanarak motorun montajı tamamlanmıştır. 

 

 

Figür 4.15 Motor CAD geometrisi 

c.1.) Motor Şaftı Yapısal Analizi 

 

 Motor şaftına gelen yüklerin bulunması için Figür 4.16’da belirtilen AA kesitindeki 

simetriklik özelliği kullanılmıştır. Motor ağırlığının oluşturduğu yük, motor şaftı için eşdeğer 

tepki kuvveti oluşturduğu için hesaplanan kuvvete eklenmiştir. 

 

Stator 

Motor Kapağı 

Kapak Civatası 

Rulman Segman 
Rotor 

Perçin 

Şaft 

Poyra Mıknatıs 
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Figür 4.16 Araç önden görünüşü 

Figür 4.17’deki şematikte araca etki eden statik yükler gösterilmiştir. Sağ ve sol 

aksonlara binen yükler eşit olduğundan kuvvetler ikiye bölünerek iki teker arasında yükler 

paylaştırılmıştır. Aracın kuru ağırlığı ağırlık merkezinden asılmıştır. 

 

 

 

 

Figür 4.17 Serbest cisim diyagramı 

 

Fön 
Farka 

Fsürücü Fyolcu 

Fbatarya 

Fkuru-agırlık 

1030 mm 1846 mm 2670 mm 
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Dikey eksende kuvvet eşitliği yazılırsa aşağıdaki kuvvet eşitliği elde edilir. 

𝐹Ö𝑁+𝐹𝐴𝑅𝐾𝐴 = 2 × 40 × 9,81 + 35 × 9,81 + 15 × 9,81 = 1275,3 𝑁 

Ön aksona göre moment alınarak moment eşitliği yazılırsa arka ve önde oluşan kuvvetler 

bulunur. 

𝐹𝐴𝑅𝐾𝐴 × 2670𝑚𝑚

= 147,15𝑁 × 2670𝑚𝑚 + 392,4𝑁 × 1846𝑚𝑚 + 392,4𝑁 × 1030𝑚𝑚

+ 343,4𝑁 × 1846𝑚𝑚 → 𝐹𝐴𝑅𝐾𝐴 = 807,25 𝑁 

𝐹Ö𝑁+𝐹𝐴𝑅𝐾𝐴 = 1275,3 𝑁 → 𝐹Ö𝑁 = 468 𝑁 

 Motor şaftında hesaplanan tepki kuvvetine ek, motor ağırlığından dolayı tepki 

kuvveti oluşmaktadır. Motor şaftında oluşan statik kuvvet 𝐹ş𝑎𝑓𝑡 = 𝐹𝐴𝑅𝐾𝐴 + 𝑚 × 𝑔 =

807,25 𝑁 + 25 𝑘𝑔 × 9,81 𝑚2/𝑠 = 1052,5 𝑁 olmaktadır. 

c.2.) Sınır Koşulları 

Analiz sınır koşulları figür 4.18’de verilmiştir. Rulman temas noktaları sabit destek 

olarak belirlenmiştir. Rotor şaft bağlantı deliklerine hesaplanan statik kuvvet etkirken, 

motorun hızlanma ve frenleme senaryoları göz önüne alınarak, 100 000 Nmm moment C 

yüzeyine tanımlanmıştır. Şaft malzemesi paslanmaz çelik olarak tanımlanmıştır. Analizde 

151094 eleman, 233810 düğüm kullanılmıştır. Ortalama çarpıklık metriği 0,2814, ortalama 

ortogonal kalite 0,8377 ve ortalama eleman kalitesi 0,806 olarak ölçülmüştür. Eleman 

metrikleri incelendiğinde eleman kalitesinde bir sorun olmadığına karar verilmiştir. 

 

Figür 4.18 Motor şaftı sınır koşulları 
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c.3.) Analiz Sonuçları 

 Analizde oluşan eş değer von misses gerilmesi sonuçları Figür 4.19, güvenlik 

faktörü Figür 4.20 ve toplam deformasyon sonuçları Figür 4.21’de verilmiştir. 

 

Figür 4.19 Motor şaftı eş değer von-Misses gerilmesi 

 

Figür 4.20 Motor şaftı güvenlik katsayısı 

 

Figür 4.21 Motor şaftı toplam deformasyon 
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 Analiz sonucunda motor şaftının, statik olarak belirlenen yüklere mukavim olduğu 

belirlenmiştir. Motor şaftı belirlenen 3 emniyet katsayısına göre tasarlanmıştır. Maksimum 

şekil değiştirme (von-Misses) teorisine göre belirlenen eş değer gerilme ve güvenlik 

faktörü parçanın statik güvenliğini kanıtlamada yeterli değildir. Buna ek olarak asal 

gerilmeler incelenmiş ve akma dayanımının altında olduğu gözlemlenmiştir.  

d) Termal Analiz Çalışmaları 

 

Motorunun ısıl analizi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Sonlu Elemanlar Metodu 

ve Toplu Parametreli Devre Şeması Yaklaşımı ile yapılmıştır. Motorda meydana gelen 

kayıplar ANSYS Maxwell yazılımı ile tespit edilip Ansys Fluent, Ansys Mechanical, Fusion 

360 ve Ansys MotorCAD yazılımları ile ısıl analiz gerçekleştirilmiştir. Farklı yöntem ve 

yazılımlarla yapılan bu analizlerin sonucu karşılaştırılmış, motorun yalıtım kağıtlarının 

güvenli sıcaklıkta olduğu kanıtlanmış ve elektromanyetik tasarım ve mekanik tasarım 

çevrimlerine sıcaklık dağılımı geribildirimi yapılarak ısıl tasarım yapılmıştır. 

 
Figür 4.22: Coil_0, CoilRe_0, CoilRe_1, Coil_7, Coil_8, CoilRe_8isimli bakır sarımların ısı kayıpları 

Figür 4.22’de Coil_1, CoilRe_2, Coil_2, CoilRe_3, Coil_3, CoilRe_4 isimli bakır 

sarımların ısı kayıpları grafiği verilmiştir. Şeklin sağ üst kısmında bulunan hesaplanan 

ortalama kayıp değeri bu sarımlarda 3.6525 W ısı oluştuğu göstermektedir. Diğer sarımlar 

ve rotordaki kayıplarda benzer şekilde bulunmuştur. Rulman sürtünmesinden 

kaynaklanan kayıp ihmal edilmiştir ve eksenel yönde güç kayıplarının uniform dağıldığı 

varsayılmıştır. Oluşan güç kaybı değerleri geometri hacmine bölünerek hesaplanan ısı 

akısı Tablo 4.5’te verilmiştir. Manyetik kayıplar çok düşük olması nedeniyle ihmal 

edilmiştir. Bakır kayıpları ve sürtünme kayıpları toplam kayıpların çoğunluğunu 

oluşturmaktadır. 

 



 

24 

 

 

Tablo 4.5: Oluşan ısı miktarı 

Parça Güç Kaybı (Watt) Isı Akısı (Watt/m3) 

Coil_Re0 3,6888 1637495,123 

Coil_0 3,6888 1637495,123 

Coil_Re1 3,6888 1637495,123 

Coil_1 3,6725 1630259,39 

Coil_Re2 3,6725 1630259,39 

Coil_2 3,6725 1630259,39 

Coil_Re3 3,6725 1630259,39 

Coil_3 3,6725 1630259,39 

Coil_Re4 3,6725 1630259,39 

Coil_4 3,5866 1592127,523 

Coil_Re5 3,5866 1592127,523 

Coil_5 3,5866 1592127,523 

Coil_Re6 3,5866 1592127,523 

Coil_6 3,5866 1592127,523 

Coil_Re7 3,5866 1592127,523 

Coil_7 3,6888 1637495,123 

Coil_Re8 3,6888 1637495,123 

Coil_8 3,6888 1637495,123 

Rotor 2,9603 60871,62542 

 

Şekilde verilen CAD model daha kaliteli sayısal ağ (meş) oluşturabilmek adına 

Şekil 4.23’te verilen basit modele indirgenmiştir. Sınır koşulu olarak 1 numaralı yüzeylere 

simetri sınır koşulu uygulanmıştır. 2 numaralı hacimlere Tablo 3.2.1’de verilen ısı akıları, 

iç enerji üretimi olarak tanımlanmıştır. Eksenel yönde güç kayıplarının uniform dağıldığı 

varsayılmıştır.  Hava ile temas eden 3 numaralı yüzeylere 4.1 konu başlığı altında 

bahsedilen ortalama ısı taşınım katsayısı 50 W/m2K olarak, ortam sıcaklığı 32 oC olarak 

tanımlanmıştır. 4.6 nolu denklemde duvar ısı taşınımı sınır koşulu verilmiştir. 

+𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)

𝑥0
= ℎ[𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇∞]; 𝑇∞ = 32𝑜𝐶                                   (4.6) 
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Figür 4.23: Sınır Koşulları 

Analiz 1.215.529 eleman ve 948.810 düğüm kullanılmıştır. Maksimum eleman 

çarpıklığı 0,796, ortalama eleman çarpıklığı 0,152 olarak ölçülmüştür. Minimum ortogonal 

kalite 0,204, ortalama ortogonal kalite kalite 0,899 olarak ölçülmüştür. Minimum eleman 

kalitesi 0,214, ortalama eleman kalitesi 0,838 olarak ölçülmüştür. Eleman kalitesi 

bakımından sayısal ağların uygun olduğu değerlendirilmiştir. 

Sayısal ağın yeterli olup olmadığı Figür 4.24 ve Figür 4.25’te verilen meş 

yakınsama grafikleriyle incelenmiştir. Figür 4.26’da meş sayısına göre maksimum sıcaklık 

değişimi, Figür 4.27’de meş sayısına göre minimum sıcaklık değişimi verilmiştir. Grafikler 

incelendiğinde maksimum sıcaklığın 59,06 oC’ ye minimum sıcaklığın 32.4 oC’ ye 

yakınsadığı görülmüştür. 

  

2 Isı Kaynağı 

1 Simetri 

3 Isı Taşınımı 
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Figür 4.24: Meş sayısına göre maksimum sıcaklık değişimi 

 

Figür 4.25: Meş sayısına göre minimum sıcaklık değişimi 

 
Figür 4.26: Stator orta düzlemi sıcaklık dağılımı 
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Figür 4.27: Yüzey Sıcaklık Dağılımı 

Sınır koşullarından ısı taşınım katsayısı ve ortam sıcaklığı parametrik değer olarak 

belirlenmiştir. Ortam sıcaklığının sabit 32 oC olması ve ısı taşınım katsayısının 20 W/m2K 

ve 100 W/m2K değerleri arasında değişmesi durumunda oluşan maksimum ve minimum 

sıcaklıklar Figür 4.28’deki grafikte, ısı taşınım katsayısının 50 W/m2 olması ve ortam 

sıcaklığının 32 oC ve 40 oC arasında değişmesi durumunda oluşan maksimum ve 

minimum sıcaklıklar aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. 

 

Figür 4.28: Isı taşınım katsayısı / sıcaklık grafiği 
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Figür 4.29: Ortam sıcaklığı / sıcaklık grafiği 

Ansys MotorCAD yazılımı ile yapılan analizde ise motor mahfazasının soğutması, 

doğal konveksiyon olarak, soğutma mekanizması herhangi bir soğutma sistemi 

kullanılmamasından dolayı kendinden soğutmalı olarak tanımlanmıştır. Soğutma sistemi 

girdileri Tablo 4.6’da verilmiştir. Sınır koşulu olarak ışınım yayıcılığı 0,9 ve ortam sıcaklığı 

32 oC olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4.6 Soğutma sistemi girdileri 

Dış Mahfaza Soğutması Doğal Taşınım 

Soğutma Sistemi Kendinden Soğutmalı 

Stator nüvesi faktörü 0,97 

Rotor faktörü 0,97 

Ortam Sıcaklığı 32 oC 

Işınım yayıcılığı 0,9 

 

Dış mahfaza için doğal taşınım katsayısı 6 W/m2K olarak belirlenmiştir. Doğal 

taşınım için girdi değerleri Figür 4.30’da verilmiştir. 

 
Figür 4.30 Doğal taşınım girdileri  
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Güç kayıpları 3. Bölümde belirlenmişti. Isıya dönüşen güç kayıpları verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere sarımlardaki kayıp değerleri birbirine yakındır, bu nedenle bakır 

kayıplarının uniform şekilde dağıldığı varsayılmıştır.  

Tabloda gösterildiği üzere motor soğutması kendinden soğutmalı olarak 

belirtilmiştir. Figür 4.31’ de verilen kendinden soğutma ayarlarında ise akışkan verisi için 

Hava (Motor-CAD model) olarak modellenmiş, akış ise sabit hacimsel debi olarak 1497 

L/dak olarak belirlenmiştir. Giriş Sıcaklığı ortam sıcaklığı ile aynı olup 32 oC olarak 

belirlenmiştir.  

 
Figür 4.31 Kendinden soğutma girdileri 

 

Ansys MotorCAD ile zamana bağlı analiz yapılmıştır. Figür 4.32’de çeşitli 

komponentlerdeki sıcaklıkların zamana bağlı değişimi verilmiştir. Isı transferine görece az 

maruz kalan parçalar ısıca kararlı duruma erken geçerken, maksimum bakır sarım 

sıcaklığı yaklaşık 7000 saniyeden sonra tam olarak ısıl olarak kararlı (sürekli rejim) 

duruma geçer.  

 
Figür 4.32 Sıcaklığın zamana göre değişimi 
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Tablo 4.7’de ise çeşitli zamanlarda maksimum sarım sıcaklıkları ve mıknatıs 

sıcaklıkları verilmiştir. Tablo 4.7’de görüldüğü üzere yarım saat sonunda motordaki 

maksimum sıcaklık 30 oC, bir saat sonunda 56,5 oC, bir buçuk saat sonunda 57,7 oC ve iki 

saat sonunda 58,1 oC olmaktadır. Figür 4.33’de toplu parametreli yığın modelin sonlu 

elemanlar ile incelenmesi durumunda 7000 saniye sonunda radyal kesitte meydana gelen 

sıcaklık dağılımı ve Figür 4.34’ de ise eksenel kesitte meydana gelen sıcaklık dağılımı 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.7 Çeşitli zamanlarda meydana gelen sıcaklıklar 

 

 
Figür 4.33 7000 saniye sonunda radyal kesitteki sıcaklık dağılımı 
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Figür 4.34 7000 saniye sonunda eksenel kesitteki sıcaklık dağılımı 

e) Üretim Çalışmaları 

https://sendgb.com/gMhosiScCE2 

 

f) Motor Test Sonuçları ve Verim 

 

https://sendgb.com/uDmP7cItjlE 

https://sendgb.com/gMhosiScCE2
https://sendgb.com/uDmP7cItjlE
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g) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : 
Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız 

DC Motor 

Kalıcı Mıknatıslı 

Fırçasız DC Motor 

Motor Faz Gerilimi  : 72 V 72 V 

Motor Gücü : 3 kW 1.5 kW 

Motor Devri : 860 rpm 380 rpm 

Motor Boyutları : 

Çap : 297 mm 

Uzunluk : 40 mm 

 

Çap : 262 mm 

Uzunluk : 40 mm 

 

Motor Ağırlığı : ~23 kg ~15 kg 

Motor Verimi : 92%  92.6876%  

Motor Ana Boyutları : 

Çap : 297 mm 

Uzunluk : 40 mm 

Hava boşluğu : 1 mm 

Mıknatıs kalınlığı : 3 mm 

Stator dış çap : 279 mm 

Stator iç çap : 194 mm 

Rotor dış çap : 297 mm 

Rotor iç çap : 281 mm 

 

Çap : 262 mm 

Uzunluk : 40 mm 

Hava boşluğu : 1 mm 

Mıknatıs kalınlığı : 3 mm 

Stator dış çap : 242 mm 

Stator iç çap : 160 mm 

Rotor dış çap : 262 mm 

Rotor iç çap : 246 mm 

 

Stator Boyutu : 

Dış çap : 279 mm 

İç çap : 194 mm 

Uzunluk : 40mm 

Dış çap : 242 mm 

İç çap : 160 mm 

Uzunluk : 40mm 

Rotor Boyutu : 

Dış çap : 297 mm 

İç çap : 281 mm 

Uzunluk : 40 mm 

Dış çap : 262 mm 

İç çap : 246 mm 

Uzunluk : 40 mm 

Sargı Şeması : Tam Sarmal Tam Sarmal 

Motor Optimizasyonu : 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient         /  

FEA Analysis 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient / 

FEA Analysis 

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient   / 

FEA Analysis 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient / 

FEA Analysis 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :  
Ansys Mechanical / 

Fluent / Motor-CAD 
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Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: Ansys Mechanical Ansys Mechanical 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
: 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient   / 

FEA Analysis 

Ansys Electronics / 

Maxwell – Transient / 

FEA Analysis / Motor- 

CAD 

 

[1] Prof. Dr. Osman Güral, Elektrik Makinaları Tasarımı 2015, Bursa Orhangazi 

Üniversitesi Yayınları, Bursa 2015, sayfa 86. 

[2] Prof. Dr. Osman Güral, Elektrik Makinaları Tasarımı 2015, Bursa Orhangazi 

Üniversitesi Yayınları, Bursa 2015, sayfa 87. 

5. Motor Sürücü  

a) Devre Tasarımı 

Motor sürücü entegresinin çalışabilmesi için gerekli gerilim batarya 

üzerinden nominal 72V, maksimum 84V değeri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

anahtarlama bölümünün gerekli verimi sağlaması için bulunması gereken çeşitli 

özelliklerin (çalışma gerilimi, dV/dT oranları, current sense monitörleri, self 

regulation…) sağlanabilmesi adı altında 100 V gerilimine kadar verimli sonuç veren 

DRV8353RSRGZR (Smart Gate Driver) entegresinin kullanımına karar verilmiştir. 

 

Devremiz 3 ana bölüm açısından incelenir. Kontrol algoritmalarının mevcut olduğu 

kontrol kartı (STM32F105), Texas instruments firmasının sürücü entegresi 

(DRV8353RSRGZR) ve mosfetlerimizin bulunduğu anahtarlama bölümü (power 

stage) şeklinde gösterilebilir. 84 V maksimum gerilim değeri olarak sürücü beslenir. 

Daha sonra PWM ile mosfetler sürülür. Kontrol kartı ise çalışmak için 5 V gerilime 

ihtiyaç duyar ve bu gerekli gerilimi de sürücüden karşılar.  Anahtarlama bölümü 

içerisinde yine ani yüksek değerlere çıkılabilmesine karşın RCD Snubber tasarımı 

ve DA Bara tasarımı mevcuttur. Tasarladığımız motor sürücü devresi bir sürücü 

entegresi, kontrol kartı ve mosfetlerle beraber çeşitli komponentlerden 

oluşmaktadır. Hall effect sensörlerinden alınan veriler kontrol kartında işlenerek 

sürücü entegresine aktarılır. Sürücü entegresinde genel hatları ile motoru 

sürebilmek için gereken mosfetleri ayarlayarak basit düzeyde motoru çevirir.  
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Texas instruments firmasının DRV serisinden seçtiğimiz sürücü entegremiz 100 V a 

kadar çalışma gerilimine sahiptir ve yukarıda da bahsedildiği üzere maksimum 84 V 

gerilim aldığımız bataryamız için ve termal kayıplar, anlık akım yükselmelerine karşı 

gösterilen tolerans, akım izleme monitörleri, çeşitli koşullarda stabil çalışabilme gibi 

parametreler de sürücü entegresinin kullanımında karar kılmamıza öncülük etmiştir. 

Ayrıca sürücünün içinde mevcut olan buck regülatör ile de kontrol kartımız için gerekli 

besleme gerilimini elde ediyoruz. Bunun dışında şematikte gözlemlenebilecek pull-

down yapıları, çeşitli kapasitörler ve dirençler, indüktörler tamamen sürücü 

entegresinin datasheetindeki kullanım amaçları için hazırlanan örnek şemalar ile karar 

kılınıp eklenilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosfet seçiminde kullanılan kriterler ise frekans değerleri, Rds değeri, ani akım 

yükselmelerine karşı tolerans ve direnci, dead-time, çapraz iletim durumları gibi 

konular araştırıldıktan sonra OptiMOS teknolojisi dahilinde ve otomotiv ağırlıklı 

kullanılan N-channel 100V-1.5 mΩ max değerinde IAUT300N10S5N015  

kullanımında karar kılınmıştır. Bu seçilen elemanların değerleri tamamen sürücü 

entegresinin ve anahtar mosfetlerinin datasheetinde önerilen referans 

gerilimlerinde kullanılması önerilen değerler seçilmiştir. RCD Snubber için ise 

çeşitli snubber hesaplarında kullanılan formüller baz alınarak sırası ile C ve R 

değerlerinin hesabıyla devreye fast recovery özelliğine sahip bir diyot ile 

eklenilmiştir. DA bara kapasitörü için ise tübitak efficiency slaytlarında ve araştırılan 

kaynaklar nezdinde değerleri ayarladıktan sonra formüllerde yerine konulması ile 

hesaplanıp şematiklere eklenmesi sağlanmıştır. 

Şekil 5.1:Sürücü Entegresi Referans malzeme değerleri ve kullanımı-1 
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Şekil 5.2:Sürücü Entegresi Referans malzeme değerleri ve kullanımı-2 
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BLDC motorumuzun sürülmesi için gereken fazların ve akımın kontrolünü 

sağlamak için MOSFET kullanılmasının daha uygun olacağında karar verilmiştir. Yüksek 

sıcaklıklara dayanımı, anahtarlama frekansının yüksek olması, yüksek gerilimlere kadar 

çalışabilmesi ,RDS (on) direncinin yüksek olması durumunda yine termal enerji dolayısıyla 

kayıp oluşabileceğinden mümkün olan en düşük değerde bulunması ve anahtarlama ve 

iletimsel kayıpların az olması , ayrıca  boyutunun küçük olması motorun doğrudan 

verimliliğine etki edeceğinden küçük boyutlu ve daha iyi ısı dağılım  doğrultusunda 

Infineon firmasının OptiMOS™-5–100V,N-Ch 1.9 mΩ RDS(on) değerlerinde 

IAUT300N10S5N015  Automotive MOSFET modelinin kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 5.4 Product Summary 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.3 IAUT300N10S5N015  Automotive MOSFET Gerilim/Akım Reyting Değerleri 

Şekil 5.5 IAUT300N10S5N015  Automative MOSFET Termal ve Statik Karakteristikleri 
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Şematiğin oluşturulmasındaki odaklanılan etkenler: tersinir negatif bir gerilim 

düşümü, çapraz iletim hatlarının oluşması, ölü zamanın artması ile birlikte diyotlarda 

oluşabilecek iletimde kayıplar, C9, C10, C12 kapasitörleri ile gerekli ani kalkış akımlarının 

elde edilebilmesi, gürültü ve EMC filtreleme, kısa devrelerin önlenebilmesi ve termal 

koruma sağlanması ayrıca sürücünün sahip olduğu IDRIVE, TDRIVE özellikleri de 

anahtarlama bölümü için koruma ve optimizasyon açısından önemli  parametreler 

üzerinde duruldu 

Kontrol Algoritması 

Motor sürücümüz sensör tabanlı kontrol mekanizmasına sahiptir.1x pwm modu 

kullanarak voltaj referansı ile sürücü entegremiz akım geribildirimi veriyor. 

Aracımızda bulunan fırçasız doğru akım motorun kontrolü ve sürülmesi konusunda 

yapılan çalışmalarda kontrol mekanizmasının mosfet veya Igbt üzerine kurulu tasarımlar 

olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda kullanılacak anahtarlama elemanları için 

PWM (Pulse Width Modulation- Darbe Genişlik Modülasyonu) üretilmesi ve bu 

elemanların beslenmesinin gerekliğine karar kılınmıştır. Anahtarlama elemanlarının 

kontrolünde farklı mekanizmalar kullanılmasına rağmen motor sürücü devrelerinde bu 

görevi gerçekleştirmesi için uygun sistem olarak pre-driver’ların tercih edildiği sonucuna 

varılmıştır. Örnek vermek gerekirse sürücü entegremizde bulunan 1x pwm modu ile 

temelinde motorun döndürülmesi hall effect sensörlerden alınan verilere göre timerların 

saydırılma işlemine dayanır. 

Motor sürücümüzde bataryamızın 84 volt değerine sahip olduğu için, pre-driver 

olarak Texas Instruments markasın 100V çalışma gerilime dayanımlı DRV8353R 

modelinin kullanılması uygun görülmüştür. DRV8353R modelinin seçilmesinin başlıca 

özellikleri şunlardır; 

• Sinüzodial ve trapezoidal akım kontrolünü mümkün kılması,  

• Kapı sürücüsü veya harici kontrolöre güç vermek için buck regülatörü 

içermesi,  

• VGS monitörleri ile kapı kısa devre koşullarına karşı koruma sağlayabilmesi,  

• MOSFET dönüş hızı kontrolü ile elektromanyetik paraziti (EMI) azaltmada 

esneklik sağlayabilmesi, 

• Parazitik dV/dt kapı dönüşünü önleme ve kapı hatası algılama gibi çeşitli 

koruma özellikleri içermesi.  
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İçerisinde bulunan SPI, çeşitli aygıt ayarlarını yapılandırıp ve harici bir denetleyici 

aracılığıyla hata tanımlama bilgilerini okumak için basit bir yöntem sağlayabilmektedir. 

Motor sürücü ve pre-driver arasındaki bağlantı aşağıda Blok Diagram olarak verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.7: Gate-Driver parametre tablosu 

Şekil 5.6: Motor Sürücü Blok Diagramı 
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c) Simülasyon Çalışmaları 

Şematik tasarımların hazırlanması için arayüzü ve daha öncesinde kullanımını 

sağladığımız bir program olduğu için Altium Designer kullanılmasında karar kılındı. 

Devrenin simüle edilebilmesi için ise elektrik tasarım için yaygın olarak kullanılan OrCad 

ve Proteus programları genel olarak kullanıldı. Gerektiğinde bazı küçük bölümler ltspice 

programında çizilerek küçük bölümler için test pointlere bakılarak simüle çalışmaları 

sağlanmıştır. Bataryadan maksimum 84 V gerilim elde edilebildiği için fazların her birine 

85 V gerilim yükleyerek simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir 

Şematik Tasarımı; 

 

Şekil 5.8: Motor Sürücü ve Inverter tasarımları 
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Şematik tasarımı üzerinde kullanılan motor sürücü entegresi ve bağlantıları, 

inverter bölümü için kullanılan mosfetler, DA bara yapısı kapasitör, ani gerilim ve akım 

yükselmelerini baskılayan ve sönümleyen RCD yapısı, power filter, motor hall bağlantıları, 

voltaj seviyesinin 100 V üzerine çıktığında sistemin enerji akışını kesen fuse yapısı, 

sıcaklık sensörleri , gaz pedalı bağlantıları vb. gibi ana bölümlerimizin yanında alt 

bölümlerimizin de şematik tasarımları yukarıdaki görselde gösterildiği gibidir. 

 

Kontrol Kartı Şematik Tasarımımız;  

 

Şekil 5.9: Kontrol Kartı Tasarımı 
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         Şekil 5.10: OrCAD Tasarım Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.11: OrCAD Simülasyon Sonucu 

Kurulan devrede doğrudan 84 V gerilim sağlayarak bataryanın maksimum değerinde 

mosfetlerin gerilim-akım değerlerini gözlemledik. 
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Tahmin edildiği üzere 87-82 V arası 5 voltluk p-p değerinde değişimler gözlemledik. 

Harmonikler ve gürültü mevcut olup çıkış üzerinde gözlemlenmiştir. Fakat eklediğimiz 

RCD snubber yapısı ani gerilim akım yükselmelerini önlediğinden 10 saniyelik açılış ve 

sürecinde inrush akımı dışında herhangi ani yükselmeler gözlemlenmemiştir. 

d) Baskı Devre Çalışmaları 

Motor sürücü sistemlerinin PCB tasarımı verimlilik ve stabil çalışabilmesi için 

önemle ve dikkatlice yapılması gerekmektedir. En iyi performans, güç verimliliği, yüksek 

hızlı anahtarlama frekansı, düşük gürültü titreşimi ve kompakt kart tasarımı gibi konular 

motor sürücü sistemini baskı devreye oturturken göz önünde bulundurması gereken 

birkaç temel faktördür.  

PCB Tasarımında kullanılan programımız yine şematikleri hazırlarken kullanılan 

Altium programı olmuştur. Şematik çizimlerin PCB ye doğrudan aktarılarak (çeşitli guide 

çizgileri ile birlikte) komponentlerin dahasheetlerine tek tek bakarak (Gate Driver PCB 

Layuot guide,Mosfet’s PCB Layout Guide) bu layout şemaları ve örnekleri ile birlikte 

incelenerek sıcaklık ve değerlerin stabil kalabilmesi adı altında, termal stresi azaltacak 

şekilde verimliliği optimize eden ve gürültüyü azaltan şekilde PCB ye componentlerin 

yerleşimleri sağlanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.12: Sürücü Kartımızın 2D Baskı Devre Görseli 
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Şekil 5.14: Kontrol Kartı 2D Baskı Devre Görseli 

Şekil 5.13: Sürücü Kartımızın 3D Baskı Devre Görseli 
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Şekil 5.15: Kontrol Kartı 3D Baskı Devre Görseli 

Gerber File: https://sendgb.com/mwgKQa069Ul 

e) Üretim Aşamaları 

 

 

 

 

 

Şekil 5.16: Üretim Plan Tablosu 

Üretim aşamaları sırasında pandemi süreci dolayısı ile 1 aylık gecikmeden dolayı üretim 

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. 

 

 



 

45 

 

 

f) Motor Sürücü Verimliliği 

Yapılan çizimler sonucunda motor sürücü verimliliği %93-%99 olarak hedeflenmiştir 

g) Motor Sürücü Koruması 

Motor sürücüde çıkabilecek bir arıza motorun dönmesine engel olabilecek yürüyen 

sistemin çalışmamasından motordan sürücüye ters bir akım basımına ve tüm kontrol 

mekanizmasının yanmasına sebep olabilir. Bu sebepten dolayı hem sürücü entegresinin 

hem de anahtarlama bölümünün mümkün olduğunca kısa devre, aşırı gerilim akım, 

yüksek sıcaklıklara karşın komponentlerin toleransları gibi konular üzerinde durularak 

korumasının sağlanması gerekmektedir. 

Öncelikle kısa devrelerin önlenmesi, mosfetlerde meydana gelebilecek çapraz 

iletimler için motor sürücüsünün halihazırda mevcut I-Drive özelliği kullanılmıştır. Bu 

sayede iletimde meydana gelebilecek kısa devrelerin ve kayıpların korunmasını sağladık. 

Ayrıca yine akıllı motor sürücü entegresinin bir özelliği olan T-Drive özelliğine de 

sürücünün aşırı akım gerilim yükselmelerine ve termal yükselişlere dayanabilecek şekilde 

çalışabilmesi için kullanımına başvurulmuştur. Yine T-drive internal handshake 

durumunda, çapraz iletimlerin önüne geçmesine ve aralara ölü zaman koymaya yarayan 

bir özelliktir. Bu ölü zamanla birlikte mosfetlerin yeniden iletime geçmesi için arada belirli 

bir zaman olur ve genellikle 40ns başarılı bir handshaking için ideal bir ölü zaman 

süresidir. Pre-driverin sağladığı koruma özelliklerinin dışında alternatif olarak ek koruma 

önlemleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikle pcb layout kurallarımıza uygun 

olarak mosfetlerimizin pcb ye yerleştirilirken sürücü entegremize yakın olması, fazla 

ısınmaların önüne geçebilmek için belirli açılarla ve çapraz şekilde yerleşimini sağladık. 

Gerekli güç çıkışlarının kalınlığını da yine pcb üzerinde kalın seçerek yine bir önlem almış 

olduk. (Güç kablolarında düşük çapta yol çizimi doğrudan çalışmamasına sebep olabiliyor 

ve tüm kartı deaktive etmiş oluyor.) 

Inverter power stage tasarımında C11 – C12 – C13 kapasitörlerinin de yine kalkış 

için gerekli inrush akımının sağlanması adı altında konulmuştur. Gerekli akımın 

sağlanmadığı koşulda yine sistemin stabil çalışmaması ve akımın eksikliğinde motorun 

(özellikle yüksek eğim koşullarında) gereğinden fazla zorlanıp fazla akım çekerek bir anda 

hızlıca dönmesine yol açıp sürücünün yanmasına sebep olabiliyor. 

Sistemin korunması ve mosfetlerin stabil çalışabilmesi yine yüksek akımlarda 

mümkün değildir. Bu akımların izlenebilmesi ve takip edilebilmesi yine sürücü 
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entegresindeki Vds monitörleri aracılığı ile takip edilmektedir. High-Side mosfetleri için 

VDRAIN ve Shunt (SHx) pinlerinden feedback alınmaktadır. Aynı şekilde low-side 

mosfetler için de SHx ve SLx pinlerimiz arasında yine Vds sensing yapabiliyoruz. Yine 

aynı şekilde Vds monitörleri nFault pinine latchlenmiş şekilde kullanılabildiğinden arıza 

durumunda nFaulta bağlanmış bir led aracılığı ile de görsel olarak arıza olup olmadığı 

somut gözlemlenebiliyor. Yüksek sıcaklıklar için yine  sürücü entegresinde over 

temperature detection mevcuttur ve gerekli durumda overtemperature shutdown özelliği 

ile yine yüksek sıcaklıklara karşın bir koruma sağlanmış oluyor.  

Yüksek akım ve gerilim için flyback diyotlarımızı gereken motor faz akım değerin 2 

katı amper olacak şekilde seçimini yaptık. Ayrıca yine ani voltaj akım yükselmelerine karşı 

RCD Snubber yapısını inverter bölümüne eklemesini yaptık. Gerekli RCD hesapları ile 

akımın diyot üzerinden akıp 2. Aşamada direnç üzerinden akıtarak yine yüksek gerilimlere 

ve akıma karşı bir koruma sağlayarak basit düzeyde sönümleme devremizi de eklemiş 

olduk. Ayrıca yine bir fuse yapısı ile beraber gerilimin 100 V üzerine çıktığında sistemin 

kapatılmasına yarayacak sigorta yapısını da devremize ekledik. 

 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : - IAUT260N10S5N019 

Sürücü Entegresi : - DRV8353RSRGZ 

Kontrolcü Entegresi : - STM32F105 

Kontrol Algoritması : - PWM 

Koruma Devresi : - 
ENTEGRE İÇİ, 
DİYOT, KAPASİTÖR 

Elektrik Devre Tasarımı : - Proteus 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: - Altium Designer 

Baskı Devre Kartı Üretimi : -  

Yazılım Algoritması : - ARM ,STM32CUBE 

Simülasyon Çalışmaları : - OrCAD 

Deneysel Çalışmalar : -  

Boyut (PCB / Donanım 
Kutusu)  

: - 150mm x 300mm 

Güç / Akım / Gerilim  : - 2016W\24A\84V 

Verim : - %92 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) 

6.1) BYS’nin fiziksel gösterimi 

 
 

 Bataryamız 20 seri 15 paralel toplamda 300 Li-Ion pil hücresinden oluşmaktadır. 

Nominal olarak 72V olan bataryamız maksimum 84V değerine ulaşmaktadır. 51 Ah lik 

kapasiteye sahip bataryamız için tasarladığımız BYS sistemine bu bölümde 

bahsedilmiştir. 

 

 
Gerber Files: https://sendgb.com/2ESjBOyZasY 
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 Batarya yönetim sistemimizin fiziksel görünümü bu şekilde olacaktır. Yukarıdaki 

fotoğrafta BYS’mizin çizilmiş olduğu Altium Designer programından 3 boyutlu halini 

görmekteyiz. PCB’miz bayram dolayısıyla Ağustos’un ikinci haftası elimize ulaşacaktır. 

 

6.2) BYS tasarımı ve çalışma ilkeleri 

 

a) Dengeleme Yöntemi 

 

BYS tasarımı için öncelikle ihtiyacımız olan dengeleme yöntemine karar vermek ve 

pil hücrelerinin voltaj değerlerini okuyabileceğimiz bir “Analog Front End (AFE)” seçimi 

yapmak oldu. Uzun süren literatür taramalarımız sonrasında tasarımımız için en uygun 

olacak dengeleme yönteminin pasif dengeleme olduğuna karar verdik. Bunun nedeni ise 

aktif dengelemenin kompleks ve maliyetli bir yapı olmasıdır. Pasif dengelemeye kıyasla 

daha verimli bir yapı olsa da analizlerimiz sonucunda kullanım esnasında 20 seri hücreden 

oluşan bataryamız için çok bir fark olmayacağına karar verdik. 

 

 Pasif dengelemede temel amaç şarj esnasında bataryadaki hücrelerin voltajını 

belirli aralıklarda tutmak ve seri bağlı hücrelerin dengeli şekilde şarj edilmesidir. Bunu ise 

belirli sınır değerleri belirleyerek (Li-Ion için genellikle 4.2V) bu sınırın üstüne çıkan 

hücrelerin enerjisinin bir direnç üzerinde ısı enerjisine dönüştürerek harcaması şeklinde 

tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu dengeleme yöntemini kullanabilmek için bataryadaki 

hücrelerin voltajlarının sürekli olarak takip edilmesi ve bu sınıra uyacak şekilde bir 

algoritma tasarlanması gerekmektedir. Bizler de batarya yönetim sistemlerinde tercih 

edilen AFE’leri araştırarak en çok tercih edilen ve tasarımımız için de uygun olacağını 

düşündüğümüz Texas Instrument tarafından geliştirilen BQ entegrelerini kullanmaya karar 

verdik. 20 seri 15 paralel hücreden oluşan batarya paketimizde, 20 seri hücrenin voltajını 

sürekli olarak takip etmemiz ve dengeleme işlemini gerçekleştirmemiz gerektiğinden 

bataryamız için uygun bir BQ entegresi araştırdık. BQ entegreleri tek başına en fazla 16 

seri pil hücresi ile çalışabildiğinden 2 adet BQ ile tasarımımızı gerçekleştirmemiz 

gerekiyordu. Bu nedenle BQ76930 entegresini kullanmaya karar verdik. Bu entegreyi 

seçme sebebimiz 10 seri pil voltajını takip edip, SOC tahmini gerçekleştirebiliyor olması, 

pasif dengeleme için kullanılabilmesi ve bir arayüz ile batarya korumalarını gözlemleme 

imkanı sunması oldu. Dolayısıyla tasarımımıza bahsedilen bu 2 adet BQ76930 

entegresinin çerçevesinde başlamış olduk.  

 

 Pasif dengeleme BQ76930 entegresinin iç yapısında bulunan Internal Mosfet ile 

yapılmaktadır. Pil hücreleri ile entegre arasındaki bağlantıyı sağlayan RC filtre 
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devresindeki dirençler, bahsedilen internal mosfetler sürümdeyken seri hücrenin akımının 

bu dirençler üzerinde ısıya dönüşmesi ile gerçekleşir. Biz tasarımımıza daha hızlı bir 

dengeleme için External Mosfet yapısı kurduk. Bu yapıda ise external ve internal 

mosfetlerin Gate bacakları birbirine bağlı olduğu için iki mosfette sürümdedir ve RC 

devresinde kullanılan direnç değerine göre dengeleme daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Şarj sırasında voltaj sınırının üstündeki ve diğer hücrelere göre 

daha hızlı şarj olmuş yani voltajı daha yüksek olan hücrenin dengeleme mosfeti BQ76930 

entegresi tarafından açılmakta ve o hücrenin dengelenmesi sağlanmaktadır. Bu 

dengeleme tasarımı aşağıdaki resimde verilmiştir.  

 

 

 
* 1_VC10, 1_VC9, 1_VC8… labelları BQ76930’un VC10,VC9,VC8… pinlerine bağlanmaktadır. 

 

Ayrıca pasif dengeleme için dengeleme hızını arttırabilecek, opsiyonel olarak 
kullanılabilecek bir harici bir devre kurduk. BQ76930 ile yapacağımız dengeleme 
işleminde dengeleme hızının yeterli gelmemesi durumunda bu harici devreyi de 
çalıştırabileceğimiz bir algoritma tasarladık. Bu algoritma BQ76930’dan Atmega328 
mikrodenetleyicisine gelen verilerin bir sıralama algoritması ile en büyük voltaj değerine 
sahip hücrenin tespit edilerek bu hücre için lojik 1 diğer hücreler için ise lojik 0 
değerinden oluşan bir veri dizisi oluşturulması ile yapılıyor. Oluşturulan bu veri dizisi 
dijital çıkıştan Shift Register’a yollanıyor. Seri Giriş - Paralel Çıkış özelliğine sahip bu 
Shift Register’ın her bir paralel çıkışına optokuplör bağlanıyor. Bu optokuplör bu şekilde 
anahtarlama elemanı olarak kullanılmış oluyor ve lojik 1 değeri için anahtar açılıyor. 
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Anahtarı açık olan hücre(voltaj değeri en büyük olan hücre) ile bir direnç arasında 
bağlantı sağlanıyor ve burada hızlı bir dengeleme sağlanabiliyor.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bu tasarım için ise dengelemeyi sağlanacak direnç değerine göre deşarj sonrası 

pil hücresinin voltaj değerleri testi yapılmış ve test sonuçları Simülasyon Çalışmaları 

kısmında Tablo1.’de verilmiştir. 

Bu testler sonucunda bu tasarım için 10 ohm 3 watt lık direnç kullanılmasına karar 
verilmiştir. Aşağıdaki resimde ise bahsedilen bu harici dengeleme devresinin tasarımı 
gösterilmiştir. 
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İlk olarak bu entegre ile denemeler yaparak işlemlerini inceleyerek ve iç yapısını 

anlamaya çalışarak tasarım öncesindeki hazırlık işlemlerimizi gerçekleştirmeye başladık. 

Denemelerimizi 7 seri Li-Ion hücresi ile BQ76930 ve Arduino UNO kullanarak 

gerçekleştirdik. Bu denemeler için BQ76930 entegresini bir pertinaksa lehimledik. Bu 

denemelerle ilgili detaylı bilgiler Simülasyon çalışmaları kısmının b bölümünde verilmiştir. 

 

Bu denemeler sonrasında ise BYS üzerinde mikrodenetleyici olarak Atmega328 
kullanabileceğimize karar verilmiştir. Bu mikrodenetleyici ile BQ76930’dan aldığımız 
verileri UART kanalı ile araç kontrol sistemine göndererek haberleşme sağlanmıştır. 

 BQ76930’un datasheet’ini incelediğimizde genel topolojisini ve pinlerinin ne için, 

nasıl kullanıldığını anladık. Daha sonra bu pinlerin entegre içerisinde yaptığı işlemleri 

simülasyonlarla denedik. Proteus üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu simülasyonlarımızda 

karşılaştırmalı opamp devreleri ile pil hücrelerinin voltaj sınırlarını, batarya paketinin akım 

sınırını kontrol ettik ve bu kontroller sonucunda ne gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi 

gerektiğini belirledik. Dolayısıyla kullandığımız entegrenin iç yapısında ne gibi işlemler 

olduğunu ve bu işlemlerin ne gibi çıktılar verdiğini görmüş olduk.  

 

b) SOC Tahmin Algoritması 

 

SOC tahmin algoritmasının Coulomb Counting yöntemi ile BQ76930 entegresi 

tarafından yapılabildiğini öğrendikten sonra bunun nasıl gerçekleştiğini ve tasarımımızda 

bu yöntem ile SOC belirlemek için nasıl bir devre kurmamız gerektiğini araştırdık. Bu 

yöntemin temel mantığı bataryadan akan şarj/deşarj akımının bir “sense direnci” üzerinde 

oluşan belirli bir voltaj değerinin okunması ve akımın artıp azalmasından kaynaklanacak 
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sense voltajdaki değişime göre bir SOC tahmini yapılmasıdır. Burada iç yapıda nominal 

akım değerinin oluşturduğu dalga sayısı ile diğer durumlarda oluşan dalga sayısı 

karşılaştırılıp SOC tahmini yapılır. Biz de bu yapı için 1 miliohm değerinde bir sense direnci 

kullandık. Bu direncin iki ucundan BQ76930 entegresinin SRN ve SRP pinlerine yapılan 

bağlantı ile bu algoritmanın kullanılmasını ve SOC tahmini yapılmasını amaçladık.  

 

c) Kontrol Algoritması 

 

Li-Ion hücrelerden oluşan bataryaların güvenli bir şekilde çalışabilmesi için birçok 

koruma parametresine ihtiyaç vardır. Li-Ion kimyası gereği diğer şarj edilebilir bataryalara 

göre daha riskli ancak çok daha verimli bir yapıdır. Bu nedenle bir batarya yönetim 

sistemine ve dolayısıyla sürekli olarak takip edilmeye, olağandışı durumlarda ise 

korunmaya ihtiyacı vardır. Li-Ion hücreler genellikle 2.5V - 4.2V aralığında çalışır. -20 ve 

+55 derece aralığında kullanılmaları tavsiye edilir. Veriminin en yüksek olduğu sıcaklık 

aralığı oda sıcaklığı seviyesidir. Hücrelerin üreticileri tarafından belirlenmiş olan ve 

genellikle hücrelerin dışında yazan C değerleri anlık olarak kullanılabileceği şarj/deşarj 

akımını göstermektedir. Kullandığımız Panasonic NCR18650B pil hücreleri 3300 mAh 

kapasiteye ve maksimum 2C ile yani 6.8A ile şarj edilebilmektedir. Dolayısıyla bahsedilen 

bu değerler için batarya yönetim sistemimizde önlemler alarak güvenli bir çalışma imkanı 

sunmamız gerekmektedir. Bu korumalar: 

● UCC(undercurrent in charge / şarj anında düşük akım koruması) ,  

● OCC(overcurrent in charge / şarj anında yüksek akım koruması),  

● UCD(undercurrent in discharge / deşarj anında düşük akım koruması), 

● OCD(overcurrent in discharge / deşarj anında yüksek akım koruması),  

● UCV(under cell voltage / hücre düşük voltaj koruması),  

● OCV (over cell voltage / hücre yüksek voltaj koruması),  

● OTP(overtemperature protection / yüksek sıcaklık koruması),  

● UTP(undertemperature protection / düşük sıcaklık koruması)  

 

olarak sıralanabilir. Biz de bu korumaları BQ76930 entegresi ile gerçekleştirmek için 

Texas Instrument tarafından geliştirilen bir arayüz olan BQStudio programı kullanmayı 

planladık. BQ76930 ve bilgisayar arasında EV2300 modülü ile bağlantı kurarak 

bağlanacağımız bu programda koruma değerlerini belirleyebiliyor ve bu korumaları test 

edebiliyoruz. Bu korumalar için belirlediğimiz değerlerimiz aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Koruma Koruma Değeri 

UCC(undercurrent in charge) <50 mA 

OCC(overcurrent in charge) >10.5A 

UCD(undercurrent in discharge) <200mA 

OCD(overcurrent in discharge) >11A 

UCV(under cell voltage) <70V 

OCV(over cell voltage) >84V 

OTP(overtemperature protection) 60 °C 

UTP(undertemperature protection) 0 °C 

 

Kontrol için tasarımda kullandığımız şarj/deşarj mosfetlerini bu koruma değerlerine 

göre açıp kapatarak batarya sağlığını korumuş oluyoruz. Bu mosfetler batarya 

sistemlerinde iki farklı şekilde kullanılır: 

 

● Low-Side Switching 

● High-Side Switching 

 

 Biz tasarımımızda mosfetleri Low-Side Switching yöntemi ile kontrol etmeye karar 

verdik. Bu yöntemde bir koruma durumunda mosfetler bataryanın eksi hattındaki 

bağlantıyı keserek sistemi durduruyor. High-Side Switching yönteminde ise bir koruma 

durumunda bataryanın artı hattı kesilerek sistem durduruluyor. Ancak artı hat kesilse dahi 

diğer araç sistemleri ile olan haberleşmede ortak toprak hattı kullanıldığından haberleşme 

devam ediyor. Ayrıca High-Side switching yönteminde mosfetin sürülebilmesi için “Charge 

Pump” devresinin kullanılması gerekiyor. Kullandığımız yöntemde ise batarya yönetim 

sisteminde bir koruma gerçekleşirse eksi hat ve  dolayısıyla haberleşme kesilmiş oluyor. 

Bunu seçmemizin sebebi ise her ne kadar diğer sistemlerle haberleşmemizde izolatör 

kullanmış olsak da daha izole bir sistem tasarlayarak oluşabilecek büyük bir sorunun diğer 

sistemleri etkilememesidir. 

 

 Şarj/deşarj kontrol mosfetlerimizi üzerinde oluşabilecek ısıyı dağıtmak için paralel 

mosfet yöntemi ile tasarladık. Bu mosfetlerin Gate bacakları ortak ve olası koruma 

durumunda birlikte devreyi kesip, normal şartlarda ise birlikte sürülüyorlar. Sistemimizde 

2 tane BQ76930 bulunduğu için bu sistemi bir lojik OR kapısı mantığı ile tasarladık. Yani 
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herhangi bir entegreden koruma sinyali alındığında bu mosfetler sistemi durduruyor. 

Şarj/deşarj mosfetleri normal koşullarda beraber sürülürken koruma durumunda biri 

kapanıp diğeri sürüme devam edebiliyor. Örneğin 10A lik şarj akımımız normal durumda 

bu iki mosfetin Drain-Source bacaklarından akarak devreyi tamamlıyor. Ancak 10A’in 

üzerinde bir değere çıkarsa şarj mosfeti kapanıyor ve devre tamamlanamadığı için şarj 

durdurulmuş oluyor. İki mosfetin de sürekli sürümde olmasının sebebi ise akımın body-

diode üzerinden akmasının tercih edilmeyen bir yöntem olmasıdır. Sıcaklık korumaları için 

ise BQ76930 entegresinde bulunan TS1, TS2 pinleri kullanılıyor. Bu pinlere bağlı NTC 

termistörlerin okuduğu sıcaklık değeri şarj/deşarj sırasında sınır değerinin üstünde veya 

altında olması durumunda yine bu mosfetleri kontrol ederek şarjı veya deşarjı durduruyor. 

Dolayısıyla bu şarj/deşarj mosfetlerini ile yukarıda bahsedilen şarj ve deşarj sırasında 

UCC, OCC, UCD, OCD, UCV ve OCV, UTP, OTP korumalarını gerçekleştirmek için 

kullandık. 

 

 
 

 İki tane BQ76930 kullandığımız için iki farklı haberleşme hattı ile mikrodenetleyiciye 

veri aktarımı sağlıyoruz. Bu nedenle bu hatlar için de mikrodenetleyicinin dijital çıkışları ile 

sürdüğümüz mosfetlerle anahtarlama yaparak iki veriyi sıra sıra mikrodenetleyiciye 

gönderiyoruz. Ayrıca haberleşme hattında kullandığımız izolatör ile mikrodenetleyici ve 

BQ76930’lar arasında bir izolasyon sağlamış oluyoruz. 
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d) Devre Tasarımı 

 
  

Devremizde 1_VC10, 1_VC9 …. 1_VC_0 ‘a kadar portlar bulunmaktadır. 

Yukarıdaki resim bu kısımdan alınan örnek bir görsel olup resimde görülen M16, M17 

mosfetleri ile BQ entegresinin mosfetleri sürülerek dirençler üzerinde bir akım oluşur ve 

bu akım ısıya dönüşerek seri hücrenin enerjisi harcanır, pasif dengeleme işlemi 

gerçekleşir.   
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Bahsetmiş olduğumuz ilk 10 seri pil (10.seri - 20.seri) girişinin bulunduğu ilk 

bq76930 entegremizin şeması yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu entegre için toprak 

hattın 10.seri pilin artı hattına bağlanmıştır.  

 

 
 Burada ise diğer 10 seri pil hücrelerimizden gelen portları ve onun 2. BQ76930 
entegresi ile olan şemasıdır. Bu entegrenin toprak hattı ise bataryanın toprak hattı ile 
ortaktır. 

 
 

 Kullanmış olduğumuz Atmega328PU mikrodenetleyicisinin bağlantı şeması 

yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Burada şematiğimizdeki bazı mosfetleri sürerek 

haberleşme, sıcaklık gibi kontrollerin sağlanmasına yarayan pinler mikrodenetleyici 

tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca harici pasif dengeleme devremiz için gerekli olan 

data, latch ve clock pinleri de bu mikrodenetleyiciden shift register’lara gitmektedir. 

Programlama için gerekli olacak pinlerle yapacağımız bağlantı için bu pinlerden 

headerlar çıkılmıştır. 



 

57 

 

 
 

BQ76930 entegrelerinin dengeleme hızında yetersizlik olması ya da dengeleme 
yapamaması gibi durumlara önlem olarak tasarladığımız bu devrede , BQ’ları sadece 
voltaj okuyarak dengeleme yapacağımız durumda voltaj değerlerinin MCU’dan sonra 
gelecek olan Shift Register’lı devremizin bağlantı şeması yukarıdaki şekilde gösterildiği 
gibidir. Shift Register’a seri olarak gönderilen bu veri paralel çıkış ile aşağıdaki resimde 
gösterilen optokuplörlere bağlanmaktadır.  
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 Shift Register’ların vermiş olduğu bilgiler ile 

açılıp kapanarak optokuplörlere bağlı dirençler ile 

pasif dengeleme gerçekleştirilmektedir. Burad a 

dengelenen pil hücresine bağlı optokuplörün 

3.bacağına ters akım gelmemesi için diyot  

 

 

kullanılmıştır. Dengelenen pil hücresi optokuplörün 

4.bacağına bağlıdır ve bu hücreden 3.bacağa bağlı 

olan 10 ohm 3 watt’lık dirençlere doğru akım akar. 

Akım bu yoldan devam ederek altındaki hücrenin artı 

hattına yani kendisinin eksi hattına dönmüş olur. 

Böylelikle o seri blok için dengeleme sağlanmış olur. 

 

e) Simülasyon Çalışmaları 

 

Tasarladığımız harici dengeleme devresi için testler 

gerçekleştirilmiş ve uygun direnç bu testler 

sonucunda seçilmiştir. 

 

 

 

Direnç Değeri Deşarj Öncesi Voltaj Değeri Deşarj Sonrası Voltaj Değeri 

27 ohm 3.85V 3.82V 

33 ohm 3.81V 3.79V 

12 ohm 3.73V 3.68V 

*Deşarj testi her direnç için yarım saat sürmüştür. 

 

BQ76930’un lehimlendiği pertinaks ile kurulan devre ve simülasyon çalışmaları 

aşağıda belirtilmiştir. 
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       Bu denemelerde amaç BQ76930’un voltaj ölçümlerini nasıl yaptığını ve doğruluğunu 

gözlemlemekti. Denemelerimizde RC filtre devresi ile pil hücreleri ve BQ76930 arasındaki 

bağlantıyı sağladık. Daha sonra BQ76930 entegresinin I2C hattını kullanarak Arduino 

UNO ile haberleşme sağladık ve gelen verileri Arduino UNO ortamında gözlemledik. İlk 

denemelerimizde yanlış değerler alsak da 

denemeler sonrasında yazılım ve donanım üzerinde çeşitli kalibrasyonlar yaparak doğru 

verileri almayı başardık. 
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f) Baskı Devre Çalışmaları 
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g) Üretim Çalışmaları 

 

h) Karşılaştırma Tablosu

 
 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=032ymE7qp1O 
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7. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

    a) Devre Tasarımı 

       Yerleşik şarj biriminin tasarımından önce şarj aktarımının gerçekleştirileceği batarya 

üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; toplamda 300 adet bulunan ve 

20 seri, 15 paralel kol olarak konumlanan Panasonic NCR-18650B pillerin bir tanesinin 

boşta 3.2V, yükte ise 2.8V altına düşmemesi gerektiği gözlenmiştir. Bunun sonucunda 

toplamda 300 pilden oluşan batarya paketinin boşta 64V ve yükte ise 56V altına 

düşmemesi gerektiği hesaplanmıştır. Benzer şekilde bir pilin maksimum 4.2V’ta 

ulaşmasından dolayı yapacağımız yerleşik şarj biriminin 64V ile 84V aralığında bir çıkış 

gerilimine sahip olmasının gerekmekte olduğu gözlenmiştir. Bu noktada çıkış voltajını 

belirledikten sonra çıkış gücü için önemli bir diğer faktör olan çıkış akımı düşünülmüştür. 

Çıkış voltajı başlangıçta 84V ve çıkış akımı 6A düşünüldüğünde, çıkış gücü olarak 

yaklaşık 504W hedeflenmiştir.  

     Bu noktadan sonra yerleşik şarj birimi için belirli topolojiler incelenmiş olup, bunlar tablo 

1’de detaylıca kıyaslanmıştır.  

 
Tablo 7.1. PWM Anahtarlama Regülatörü Topolojilerinin Karşılaştırılması (Marty Brown, 

Power Supply Cookbook, Second Edition) 

Buck converterın çıkış gücü olarak yeterli gücü sağlamasına karşın transformatör 

olmaması sebebiyle izolasyon sağlamadığı ve şartlara uygun olmadığı görülmüştür. Diğer 

topolojilerden boost, buck boost, half-bridge ve flyback topolojisi çıkış gücü olarak 500W 

değeri altına düşeceği için tercih edilmemiştir. Bunun sonucunda geriye kalan 

topolojilerden full-bridge veya push-pull converter tasarımından birinin seçimine karar 

verilmiştir. Bu noktada öncelikle full-bridge converter topolojisine yönelinmiş ancak bu 



 

65 

 

topolojide 4 adet IGBT veya mosfet kullanılması gerektiği ve bunlardan ikisinin low side, 

diğer ikisinin ise high side olması gerektiği ve bu şekilde bir topolojinin anahtarlanmasının 

daha zor ve maliyetli olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca hem low side hem de high side 

bölümlerinde IGBT ya da mosfet kullanılması sebebiyle hem ekstra bir pwm kaynağının 

gerektiği hem de kontrol anlamında push-pull tasarımına göre kontrolünün daha zor 

olduğu ve güvenlik açısından tehlikelerinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu sebeplerin 

sonucunda geriye kalan seçenek olan push-pull converter tasarımı üzerinde 

yoğunlaşılmıştır. 

 

Figür 7.1. İzolasyonlu açık döngü Push-Pull Converter Blok Diyagram 

       Push-pull tasarımında transformatör orta uçlu olup girişinde iki adet anahtarlama 

elemanı (IGBT veya mosfet) bulundurur. Bunların her ikisi de low side konumundadır. 

Figür 7.2’de görüldüğü üzere bu devrede bir anahtar kesimdeyken, diğer anahtar 

iletimdedir. Her bir anahtarın çalışması arasında dead time olarak adlandırılan zaman 

aralıkları bulunmaktadır. Bu sebeple akım bir anahtar üzerinden döngüsünü tamamlayana 

kadar diğer anahtar iletime geçmediği için ekstradan transformatör üzerinde herhangi bir 

yükleme gerçekleşmez. Ayrıca bu iki anahtarın teker teker iletimde olduğu durumlarda 

akım yönleri birbirine zıt yönlü olduğu için lenz yasasına göre oluşan manyetik alanlar da 

birbirine terstir. Bu durum emc kısmındaki line ve nötr arasında aynı yönde akan ve 

gürültüye sebep olan ortak mod akımı sorununu ortadan kaldırmaktadır. Seçtiğimiz bu 

topolojinin hem sürme kolaylığı açısından hem de ekonomik açıdan daha uygun olduğu 

saptanmıştır. Bu topoloji teorik olarak %75 verim sağlamaktadır. Tasarımda kullanılan 

topolojide aslında DC-AC-DC dönüşümü yapılmaktadır. Orta kısımda trafo olması AC bir 

gerilimin varoluşunu göstermektedir. 
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Figür 7.2. Örnek Push-pull tasarımı 

        DC-DC çeviricide push-pull tasarımının analog olarak tasarlanması, bu tasarım için 

gerekli olan pwm sinyallerinin üretimi ve sistemin kontrolü için bir kontrolcü tasarımını da 

zaruri kılmaktadır.Tasarımımız yüksek frekans değerlerinde çalıştırılacağından dolayı, 

gate-driver ve kontrol mekanizmalarının tek bir entegre üzerinde gerçekleştirildiği 

tasarımlar araştırılmıştır.  

       Yapılan araştırmalar sonucunda düşünülen çalışma frekans aralığına (150-200k Hz) 

uygun çalışma frekansına sahip UCC3808 ve LTC3721-1 push-pull pwm entegreleri 

kullanılabilir olarak belirlenmiştir. Bu iki entegrenin de tasarımın isterlerini karşılamasına 

rağmen LTC3721-1 entegresinin örnek push-pull tasarımları içermesi ve LTspice 

similasyon programında test edilebilmesinden dolayı LTC3721-1 entegresinin kontrol 

devresinde kullanılması planlanmıştır.  

 

Figür 7.3. LTC3721-1 üst görünüm [5] 
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       Tasarlanan devrenin low side kısmında anahtarlama elamanı olarak kullanılmak 

üzere iki adet BUZ91A N kanal mosfet seçilmiştir. BUZ91A, 620V VDS gerilimi ve 20V 

VGS gerilimine kadar dayanıklılık gösterirken drainden 8A (continuous) ya da 32A (pulsed) 

akım geçirmektedir.  

      Yapılan tasarımda AC kısımda NTC kullanılmıştır, NTC’ler genellikle motor ve 

transformatör gibi aşırı ısınma istenmeyen sistemlere yerleştirilir ve ısı arttıkça direnci 

azalan devre elemanlarıdır. Koruma amaçlı yerleşik şarj birimine yerleştirilmiştir. Yine aynı 

şekilde AC kısımda kullanılan bir diğer devre elemanı ise ismini variable resistor kelime 

grubundan alan varistördür (VDR). Varistör, voltaj yükseldiğinde direnci azaltmak veya 

voltaj düştüğünde direnci arttırmak ve voltaj dalgalanmalarını söndürmek için 

kullanılmıştır. [1] 

      Bara devresinde 500V kapasitörler kullanılmış ve eldeki malzemeler ile tasarlanmıştır. 

X2 ve Y2 kapasitörleri konumlandırılmış ve X2 kapasitörlerinin değerleri çok büyük 

olduğunda şase üzerinde kaçak akım oluşturacağı için düşük seviyelerde tutulmuştur. 

[2][3] 

      Çıkış gerilim ve akım değerlerini okumak için 100V 10A voltmetre/ampermetre 

kullanılacaktır ve çıkış gücü bunun üzerinden takip edilecektir.  

 

Figür 7.4. Voltmetre/Ampermetre 
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Figür 7.5. Yerleşik Şarj Birimi Blok Şeması 

     a.1.) Transformatör Tasarımı 

      Devre tasarımında kullanılacak giriş voltajı 310V, çıkış voltajı 84V ve çıkış akımı 6A 

olan bir transformatör gerekli hesaplamalar yapılarak tasarlanmıştır. İlk olarak nüve seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak 600W güce sahip bir transformatör kullanılması 

gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda sargılarda kullanılacak tellerin kesit alanlarının 

artmasına neden olacağından kesit alanı yüksek bir nüve tercih edilmiştir. Bu doğrultuda 

en uygun nüvenin EE-42/21/15 olduğuna karar verilmiştir. Tasarlanan transformatörün 

düşük kaçak akım değerlerine sahip olması gerekmektedir. N87 ferit metaryelin düşük Al 

değerine sahip olması transformatör üzerindeji kaçak akımı düşüreceğinden dolayı 

transformatör tasarımında tercih edilmiştir. Anahtarlama frekansı ise emi ve emc filtre 

tasarımlarında genel ve temel frekans değerlerinden biri olan 200 kHZ olarak 

belirlenmiştir. 

      Giriş voltajı 310V ve çıkış voltajı 84V olarak düşünüldüğünde tasarımda kullanılan 

transformatör için 3.69:1’lik bir sarım oranı gerekmektedir. Ancak transformatörün üretimi 

sırasında sarım oranlarının tam katsayılarda olması daha avantajlıdır. Bu nedenle 

transformatörün sarım oranı en yakın tam katsayılar olan 3:1’lik sarım oranı olarak kabul 

edilmiştir. Bu oranın gerçeklenebilmesi için tasarımdaki her bir mosfetin iletim süresi (duty 

cycle) periyodun 0,4 oranında olmasına karar verilmiştir. Sarım oranının belirlenmesinden 

sonra ikinci aşama olarak primer sarım sayısı formül 7.1.’de belirtilen formül ile 

EMI FILTER RECTIFIER 
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hesaplanmıştır. Normal şartlarda, N87 metaryeli için ∆B değeri 400mT’dır. Ancak 

transformatördeki ısı ve ısıdan kaynaklı oluşan kayıpları düşürmek amacıyla 

hesaplamalarda bu değer 400mT dan daha düşük olarak alınmıştır. Hesaplamalar 

doğrultusunda primer sargısının 9 tur olmasına karar verilmiştir. Formül için gerekli olan 

Ae değeri EE-42/21/15 veri sayfasından elde edilmiştir. [4] 

    

          Formül 7.1.                     Figür 7.6. N87 materyali ∆B değeri grafiği [6] 

Ae = 178 mm² ( Bu değer EE-42/21/15 veri sayfasından elde edilmiştir.) [4] 

      Primer sarım sayısı belirlendikten sonra  Lmıknatıslanma değeri aşağıda verilen 

formül ile hesaplanmıştır. Aşağıda gösterilen formül 7.2. için gerekli olan Al değerleri EE-

42/21/15 veri sayfasından elde edilmiştir. [4] Hesaplamalar sonuçunda Lm değeri 320 

uH olarak hesaplanmıştır. 

 

Formül 7.2. 

      Daha sonra sarımda hangi telin kullanılacağına karar verildi. Eddy akım kayıpları diğer 

tellere oranla daha düşük olduğu için Litz teli kullanılabilecek en iyi alternatif olarak 

belirlenmiştir. Kullanılacak telin belirlemesinden sonra sargı başına düşen tur sayısı 

belirlenmiştir. Litz telinin mm2 başına taşıyabildiği akım yoğunluğu 3 amperdir. Tasarımda 

giriş akımının olarak yaklaşık 2 amper, çıkış akımının olarak ise 6 amper olmasından 

dolayı sekonder kısımda sargı başına üç tur sarım yapılmasına karar verilmiştir. Litz telinin 

özelliklerine göre tel ve tur sayısı hesaplanarak trafoya sığdığı kullanılacak nüvenin 

boyutları ile teyit edilmiştir. 
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Tablo 7.2. Litz Teli Özellikleri 

 

Figür 7.6. Trafo ölçüleri [4] 

     Gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda SMPS tasarımı için gerekli olan 

transformatörün özellikleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.  

No Özellik Tanımı Açıklama 

1. Topoloji Push-Pull converter Orta Uçlu 

2. Duty Cycle* 0.4 (Mosfet Başına) 

3. Giriş Gerilimi 310 VDC 

4. Çıkış Gerilimi 84 VDC 

5. AUX Çıkış Gerilimi* 27,5 VDC 

6. Giriş Akımı* 2A 

7. Çıkış Akımı* 6 A 

8. Çıkış Gücü 504 W 

9. Nüve (Core) E42 Nüve (EE 42/21/15) 

10. Ferit N87 

11. Sarım Oranı 9:3:1 (Primer:Seconder:Aux) 

12. Primer Sarım Sayısı** 9 Tur 

Litz teli kesit alanı 0,94 mm² 

Akım yoğunluğu 3 A/ mm² 

Primer toplam Litz teli 0,6266667 1 

Primer toplam kesit alanı 0,94 mm² 

Sekonder toplam litz teli 2,127659574 3 

Sekonder toplam kesit 
alanı 

2,82 mm² 
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13. Sekonder Sarım Sayısı** 3 Tur 

14. Aux Sarım Sayısı** 1 Tur 

15. Tel Cinsi Litz Teli 

16. Primer Tel Sayısı** 1 Adet (Tur Başına) 

17. Seconder Tel Sayısı** 3 Adet (Tur Başına) 

18. Aux Tel Sayısı** 1 Adet (Tur Başına) 

19. Flux Density (Bsat)* 200mT 

20. L mıknatıslanma** 320uH 

21. Ae - AL* 178mm2 – 3950nH 

22. Air- Gap Boyutları Nüve de air-gap bulunmuyor. 

*Hesaplamalar için kabul edilen değerlerdir. 

**Hesaplamalar sonucu elde edilen değerlerdir. 

Tablo 7.3. Transformatör Özellikleri 

 

Figür 7.7. Transformatör örnek şeması 

       a.2.) Filtre Devresi Tasarımı 

        Tasarımda ani voltaj ve frekans değişimlerine karşı devreyi korumak amacıyla emi 

filtresi kullanılmıştır. Bu filtre kullanılarak şebeke gerilimindeki dalgalanmalar ve 

istenmeyen salınımlar engellenmiş ve parazitsiz bir şekilde alternatif akım devreye 

alınmıştır. Tasarımda giriş kısmında alınan alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi için 

diyot köprüsü kullanılmıştır. Diyot köprüsü her iki giriş polaritesi için aynı çıkış polaritesini 

sağlayan 4 adet diyot ile düzenlenen bir köprüdür. Alternatif akım-doğru akım 
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dönüşümünde, filtreleme işlemlerinde bilgi kaybını önlemek ve elektriksel yükü depolamak 

amacıyla kapasitörler kullanılmıştır. 

  

Figür 7.8. EMC Filtre Bölümü 

      a.3.) Kontrol Devresi Tasarımı 

       LTC3721-1 pwm kontrolcü entegresinin giriş beslemesi ilk etapta linear regülatör ile 

giriş gerilimi üzerinden verilerek, entegrenin başlangıç (start-up) döngüsüne girmesi 

amaçlanmıştır. Başlangıç döngüsü ile beraber transformatörün ek (auxiliary winding) 

sargısında oluşan gerilimin, linear regülatör devresinde kullanılan zener diyodun gerilimini 

aşmasıyla entegre ek sargıdan beslenerek çalışmaya devam etmektedir. Başlangıç (start-

up) döngüsüne ek olarak entegrenin SS pimine 68 nF değerinde kapasitör 

konumlamdırılarak entegrenin 5.5 ms’lik yumuşak yol verici (soft-starter) özelliği 

çalıştırılmaktadır. Entegrenin Ct pimine 168 pF değerinde kapasitör konumlandırılarak 

formul x ile entegrenin çalışma frekansı 200k Hz olarak ayarlanmıştır. Formülde belirtilen 

FOSC DRVA ve DRVB pimlerinde görülen frekansın yarısıdır. [5] 

CT = 1/(14.8k • FOSC) 

       LTC3721 entegresi düşük giriş gerilimi korumasına sahiptir. UVLO pimine 5V’dan 

daha düşük bir gerilim uygulandığında entegre düşük giriş gerilimi korumasına 

girmektedir. UVLO pimine giriş gerilimine uygun direnç bölücü devresi eklenmiştir. 

       LTC3721 akım döngülü bir kontrolcü entegresidir. Entegrenin CS piminde 300 mV’luk 

gerilim tespit edildiğinde Cycle-by-Cycle Current Limiting özelliği aktif edilerek çıkış PWM 

sinyallerindeki iletim süresini değişmektedir. CS pimindeki gerilimin 600 mV’u aşması 

durumunda ise entegre akım korumasına girerek çıkış PWM sinyalini kapatmaktadır. CS 

pimine akım tespit (current sense) direnci olarak 40m ohm değerinde direnç 

konumlandırılarak tasarımın akım sınırı 7.5 olarak sınırlandırılmıştır. 

       LT1431, ayarlanabilir bir şönt voltaj regülatörüdür. Çıkış voltajı direnç bölücü devresi 

ile LT1431’in Ref pimine uygulanarak istenilen çıkış voltajının ayarlanması sağlanmıştır. 
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LT1431 çıkış gerilimine bağlı olarak LTC3721’in COMP pimini kontrol etmektedir. 

LTC3721 COMP veya FB pimleri üzerinden geridönüt(feedback) almaktadır. COMP 

piminin 4.5 V olduğu durumda entegre maksimum iletim süresi, 0 V olduğunda ise 

minimum iletim süresinde çıkış üretilmektedir. FD piminin kullanıldığı tasarımlarda ise FB 

piminin 1.2 V’u aşması durumunda entegre hata durumuna geçmektedir. Bu kontrol 

devresi izolasyonu korumak amacıyla optokuplör aracılığıyla iletilmiştir.  

 

Figür 7.9. Kontrol devresi tasarımı 

      b) Simülasyon Çalışmaları 

       Yapılan tasarımın simülasyon çalışmaları için LTspice programı kullanılmıştır. 

Tasarımın çıkış gerilimi ve çıkış akımını bir batarya paketi üzerinden gözlemleyebilmek 

için 10 mF değerinde ve başlangıç olarak 74V ile depolanmış bir kapasitör 

konumlandırılmıştır. Kapasitenin aynı zamanda deşarj olup tekrar doldurmasını simüle 

etmek için ise parelel bir yük direnci eklenmiştir. Yapılan simülasyon çıktısı incelendiğinde 

sistemin 3V’luk bir overshoot gözlenmiştir. Tasarımın 84V çıkış gerilimine ve 7 Amperlik 

akım limitine uygun çalıştığı gözlemlenmiştir. Simülasyon çalışmalarında gerçekleşen 

ripple boyutları ile ilgili yapılacak optimizasyonların ardından LTspice da çizilen 

simülasyon devresi baskı devre çalışmalarına aktarılacaktır. 
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Figür 7.10. Tasarımın LTspice simülasyon sonuçları 

      c) Baskı Devre Çalışmaları 

       Tasarım LTspice simülasyon programında test edilmiştir. Simülasyon sonuçları 

yapılan hesaplamalar ile karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak tasarımın filtre 

devresi Altium designer programı ile çizilmiştir. LTspice optimizasyonları tamamlandıktan 

sonra devrenin tamamı Altium designer programında çizilecektir. Aynı zamanda tasarımın 

baskı devre çalışmaları için sponsor aranmaktadır.  

    d) Üretim Çalışmaları 

     Yapılan hesaplamalar doğrultusunda trafo sarımı gerçekleştirilmiştir. Transformatör 

orta uçlu olarak primerine tek tel üç tur olmak üzere litz teli sarılmıştır. Transformatörün 

sekonderine ise üç tel tek tur olmak üzere litz teli sarılmıştır. Ayrıca entegreyi beslemek 

için ek sargı sarılmıştır. Daha sonra sarılan teller ısıya dayanaklı polyester izolasyon bandı 

ile izole edilmiştir. 
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Figür 7.11. Trafo Sarımı Sırasında Çekilen Fotoğraflar 

      Baskı devre çalışmaları için sponsor bulunduktan sonra kullanılacak olan elektronik 

malzemeler temin edilerek üretim çalışmalarına devam edilecektir. İzolasyon ve kutulama 

işlemleri özenle gerçekleştirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.  

    e) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : Push Pull Push Pull 

Güç Seviyesi : 840W 504W 

Çıkış Voltaj Aralığı : 84V 84V 

Çıkış Akım Salınımı : 10A 6A 

Giriş Güç Faktörü : 
 

 

Güç Çevrim Verimi : 
 

 

PWM   Kontrol Entegresi : TL494 LTC3721-1 

Koruma Devreleri /  
Elemanları 

: 

 
 

Baskı Devre Boyutu : 
  

Tablo 7.4. Önceki Tasarım ve Güncel Tasarım Kıyaslama Tablosu 

Referanslar 

[1] Seshanna Panthala, “Inrush Current Control in Transformers” 

[2] Capacitors for RFI Suppression of the AC Line: Basic Facts, Fourth Edition 
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[3]

 https://www.vishay.com/docs/48251/_checklist_safety_caps_vmn_ms7357_1707.

pdf 

[4]       https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/80/db/fer/e_42_21_15.pdf 

[5]          https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-

sheets/37211fs.pdf  

[6]        https://www.tdk-

electronics.tdk.com/download/528882/71e02c7b9384de1331b3f625ce4b2123/pdf-

n87.pdf 

8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

9. Batarya Paketleme  

a) Hücrelerin Özellikleri 

Bataryamızda kullanılan pil türü elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan ve 

bizim de tercih ettiğimiz Lityum iyon pilleridir. Lityum iyon piller; hafif yapıları, enerji 

yoğunluklarının yüksek olması ve boyutları ile önemli avantajlara sahiptir. Diğer şarj 

edilebilir pil türlerine kıyasla daha uzun ömürlü, bir seviyeye kadar daha hızlı şarj olabilen 

ve daha hafif pillerdir. Yüksek voltaj değeri, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömür, hafif ve 

boyutunun küçük olması gibi özelliklerinden dolayı lityum iyon pil hücrelerinin aracımızda 

kullanmanın uygun olacağına karar verildi. 

 

Şekil 9.1. Panasonic NCR18650B 
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Lityum iyon pil modeli olarak ise Panasonic NCR18650B modelinin kullanılması 

uygun görüldü. Maliyet olarak daha uygun olması ve aşağıda belirtilen özellikleri sebebi 

ile bataryada kullanılmak üzere bu model seçildi. 

 

Tablo 9.1. Panasonic NCR18650B Özellikleri 

 Pilin kapasitesi (C), mAh (miliAmper-saat) cinsinden ifade edilir. Bu kapasite aynı 

zamanda şarj ve deşarj akımının yoğunluğunu belirtmek için kullanılır. Kullandığımız pilin 

şarj akımı 1625mA'dır. Kapasitesi 3250mAh olan pil hücrelerimiz maksimum 0.5 C 

değerine sahiptir. 

Şarj, hücre başına maksimum 1625 mA ile sınırlı bir akımla yapılmalıdır ve hücre 

4,20V'a ulaştığında şarj akımı durdurulmalıdır. Şekil 9.2’de gösterilen grafiğe göre hücre 

voltajı kademeli olarak 3,30V'den 4,20V'ye yükselir ve daha sonra bu voltajda sabit kalır. 

Akım (yeşil), voltaj 4,20V'ye ulaşana kadar C / 2 veya 1625mA'da sabitlenir ve bu 

noktadan sonra akım azalmaya başlar. 

 

 

 

 

Şekil 9.2.NCR18650B Şarj Karakteristiği 
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Hücrenin ömrü boyunca 

geçirebileceği döngülerin sayısını 

tahmin etmek için, onu 0,5C 

maksimum akımda şarj edilip ve 1C 

akımda 25°C'da deşarj edilmesi daha 

sonra ise şarj/deşarj döngü sayısının 

hesaplanması gerekir. Bu yöntem 

sonucu ortaya çıkan grafik Şekil 3’te 

gösterilmektedir. Hücre, yaklaşık 500 

döngü sonunda başlangıç 

kapasitesinin %70'ine kadar (2250 mAh) düşer. Ancak bu durum pilin SoC değerinin %0 

dan %100 e şarj/deşarj işlemi yapılması ile ortaya çıkar. Batarya yönetim sistemi hücre 

voltajının aralığını minimum ve maksimum değerlerden uzak tutacağı için şarj döngü 

süresi de artacaktır. 

 

Şekil 9.3.Panasonic NCR18650B Şarj/Deşarj Döngü Grafiği 

Şekil 9.4’te kullanılan pil hücresinin normal koşullar altında ( 25°C ) deşarj 

karakteristiği gösterilmiştir. Bu grafiklerden yararlanılarak SoC tahminleri 

yapılabilmektedir. Sıcaklık değerinin değişimine göre bu değerlerde farklılıklar 

oluşabilmektedir. 

 

 



 

79 

 

 

Şekil 9.4.Panasonic NCR18650B Normal Koşullar Altında Deşarj Karakteristiği 

Şekil 9.5’te gösterilen deşarj karakteristikleri grafiği ise ortam sıcaklığına bağlı 

olarak elde edilen enerji miktarını gösterir. Pil hücreleri, 40 Santigratta daha fazla enerji 

(3250mAh) ve -20 Santigratta daha az enerji (2200mAh) depolarlar. 

Şekil 9.5.Panasonic NCR18650B Sıcaklığa Göre Deşarj Karakteristikleri 

 

Şekil 9.6 Batarya Kullanımı 1 
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Şekil 9.7 Batarya Akım vs Voltaj 1 

 

Şekil 9.8 Batarya Kullanımı 2 

 

Şekil 9.9 Batarya Akım vs Voltaj 2 
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         Yapılan testler sonucunda batarya paketinin istenilen akım ve voltaj değerleriyle 

birlikte gerekli olan kullanım süresinide sağlayabildiği görülmüştür. Testler motor yüklü 

şekilde tekrar tekrarlanarak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. İlk değerlendirmelerde 

batarya paketinin ısınma sorunu olmadığı, çekilen akım değerinin stabil kaldığı akım 

değerindeki artmaların motor sıcaklığı ile bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bataryanın %50 değerlerine ulaştıktan sonra motor nominal voltajına yaklaştığı için motor 

çalışmasında bu değerlerde bir aksama olmamıştır. Bu batarya paketinin motoru 

çalıştırmak için yeterli olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır. Yapılan testler boşta 

yapıldığı için pil eşik voltajı 3.2 volt olarak değerlendirilmiş ve toplam batarya ölüm voltajı 

64 volt olarak hesaplanmıştır. Yükte yapılacak testlerde bu değerlerin değişeceği göz 

önüne alınmıştır. 

c) 

Batarya kasası planlanırken ağırlık ve sıcaklık öncelikli olarak düşünülmüş ve 

bu nedenle cam elyaf (pil tutucu) dışındaki durumda alüminyum tercih edilmiştir. 

Kullanılan alüminyum maddenin özellikleri Tablo 9.2, Tablo 9.3 ve Tablo 9.4’te 

belirtilmiştir.  

Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi Diğer 

0,35 0,2-0,6 0,1 0,1 0,45-0,9 0,1 0,1 0,15 0,15 

 

Tablo 9.2. Alüminyum 6063 Kimyasal Alaşım Özellikleri 
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Yoğunluk 

[kg / m3] 

Erime 

aralığı 

[°C] 

Elektriksel 

İletkenlik 

[MS/m] 

Isı 

İletkenliği 

[W / m.K] 

Termal 

Genleşmenin 

Ortak Verimliliği

 

 

Esnekl

ik 

modül

ü 

[GPa] 

2700  585-650  28-34 200-220  23.4  ~70  

Tablo 9.3. Alüminyum 6063 Fiziksel Özellikler (yaklaşık değerler, 20°C) 

Temper Duvar kalınlığı 

[mm] 

Akma gerilimi Rp0.2 

[MPa] 

Mukavemet 

[MPa] 

 

Sertlik 

T5 10 < e ≤ 25 110 160 65 

Tablo 9.4. Alüminyum 6063-T5 Mekanik Özellikler 

Batarya paketinin boyutları, puntalanan hücrelerin neredeyse tam oturacağı 

şekilde 400 mm x 360 mm x 100 mm olarak kullanıldı ve batarya kasasının içinde 

pillerin kasa içine tam oturtulması için pillerin altına ve üstüne Tablo 9.5.’te özellikleri 

belirtilen cam fiberden yalıtkan (G10) pil tutucu konuldu. 

       Tablo 9.5. G10 Cam Epoksi Malzeme Özellikleri 

 

Fiziki Özellikleri Metrik 

Yoğunluk  1,80 g / cc 

Su Soğurumu  0.10 % 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=43&fromValue=1.80
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Mekanik Özellikler Metrik 

Sertlik, Rockwell M  110 

Kopmada Çekme Dayanımı  262 MPa 

Bükülme Mukavemeti 448 MPa 

Eğilme Modülü 16.5 GPa 

Basınç Dayanımı  448 MPa 

İzod Darbesi, Çentikli  6,41 J / cm 

 

Elektriksel Özellikler 

Metrik 

Dielektrik Sabiti  5.0 

Frekans 1 GHz 

Dielektrik Gücü  31,5 kV / mm 

Dağılma Faktörü  0.019 

Frekans 1 GHz 

Ark Direnci  100 saniye 

 

 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=262
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=448
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=45&fromValue=16.5
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=108&fromValue=448
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=62&fromValue=6.41
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=81&fromValue=31.5
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=127&fromValue=100
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Termal Özellikler Metrik 

CTE, Doğrusal  9.90 µm / m- ° C 

Sıcaklık 20,0 ° C 

CTE, Doğrusal, Akışa Enine  11.9 µm / m- ° C 

 Sıcaklık 20,0 ° C 

Termal İletkenlik  0,288 W / m. K 

Maksimum Servis Sıcaklığı, Hava  140 ° C 

Yanıcılık, UL94  HB 

d) 

 

          Batarya modülleri ve paketimizin ısıl analizini Ansys 2020 R2 ile gerçekleştirdik ve 

elde edilen sonuçların analizi aşağıdaki gibidir. Analiz sonucumuzda sayısal ağların 

çarpıklık metriği olarak maksimum 0.60, ortalama 0.24 değerleri elde edilmiş olup dikey 

kalite metriği minimum 0.38, ortalama 0.82 değerleri elde edilmiştir.  Ağ yapısında 

3424398 düğüm, 6862858 eleman olduğu gözlenmiştir. 

         Soğutma fanlarımız 2.5 m/s hızla soğutma yapmaktadır. Zorlanmış hava 

konveksiyon katsayısı bu hız için 25 w/m^2k olarak alınmıştır. Ortam sıcaklığı 26.5  °C 

http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=5&fromValue=9.90
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=5&fromValue=11.9
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=136&fromValue=0.288
http://www.matweb.com/tools/unitconverter.aspx?fromID=2&fromValue=140
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olarak kabul edilmiştir. Havanın daha sıcak olabilme ihtimaline karşı ortam sıcaklığı 40 °C 

alınarak yapılan analiz sonucunda en sıcak bölge 52,4 °C olmaktadır. Farklı ağ eleman 

boyutlarıyla yapılan analizler sonucunda elde edilen maksimum sıcaklık değerleri 

aşağıdaki grafikte görüldüğü gibidir. Ağ yapısı bozuldukça daha yüksek sıcaklık değerleri 

okunduğu gözlemlenmiştir. 

 

         Paket ısıl analiz sonucu en sıcak bölge 39.5 °C olmaktadır. Bu değerler 

incelendiğinde fanlı soğutma sisteminde ve sayısal ağların kalitesinde problem olmadığı 

gözlemlenmektedir. 

e) 

 

Şekil 9.11.Batarya Yerleşim ve Bağlantı Planı 
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          Aracımınız motorunun tork, akım ve gerilim testlerinin ardından piyasadaki batarya 

yönetim sistemleri ile yerleşik şarj birimleri incelenmiştir. Geçen yıl yapmış olduğumuz 

maliyet-performans analizi sonucunda batarya geriliminin nominal 72V maksimum 84V 

olacak şekilde bağlanmasına karar verildi. Kullanılan pillerin nominal gerilim değerleri 

3.6V olarak kabul edildiğinde pillerin 20 adet seri olarak bağlanmasına, motorun nominal 

akım değeri olan 35 A/h’lik değerin elde edilebilmesi için yapılan hesaplamalar sonucunda 

11 paralel hücrenin yeterli olduğu görülmesine rağmen hem motorun daha uzun süre 

çalışabilmesi hem de araç içindeki diğer elektriksel sistemlerinde olduğu göz önüne 

alınarak 15 paralel hücrede karar kılındı. Yapılan hesaplamalarda batarya sistemi motor 

nominal akımını sağlayabildiği gibi 12A’lik darbe akımı sağladığı için motor kalkış akımı 

da sağlanabilmiştir.  

          Mevcut bağlantı durumu Şekil 9.7’de gösterildiği gibi 20 adet seri olacak şekilde 

pillerin artı kutbu takip eden pilin eksi kutbuna bağlanarak hem BYS için 20 seri hücrenin 

bağlantısı ve çıkışları ayarlanmış hem de 84 voltluk gerilim sağlanmış olup 15 adet pilin 

artı ve eksi kutupları bir araya getirilecek şekilde 51 Amperlik piller birbirlerine yalıtım 

pedleri kullanılarak puntalanmıştır.  Panasonic NCR18650B’nin boşta 3.2 yükte ise 2.8 

voltluk eşik değeri bulunduğundan bataryamız 20 V kullanım sunmaktadır. Bu değerin 

altına düşüldüğünde pillerin bulunduğu serinin tamamını öldürdüğü gözlemlenmiştir.  

         Batarya kasasının planlaması yapılırken ağırlık ve sıcaklık öncelikli olarak 

düşünülerek devam edilmiş ve bu sebepten dolayı kasa içinde cam fiber (pil tutucu) 

dışında ise alüminyum tercih edilmiştir. Boyutları puntalanan bataryaların neredeyse tam 

oturacak şekilde 400x360x100 olarak kullanılmıştır. Batarya kasasının içinde pillerin kasa 

içine tam oturtturulması için pillerin altına ve üstüne cam fiberden (yalıtkan) pil tutucu 

konulmuştur. 

         Bataryanın ısınmaması için kasa önüne 70x70(mm) iki adet fan konulmuş, ızgara 

çıkışları kasanın arkasına 11 adet ızgara kanalı olarak açılmış ve batarya puntalaması 

yapılırken batarya aralarında birer milim boşluk bırakılarak puntalanmıştır. Bu boşluklar 

ızgara kanallarına denk gelicek şekilde ayarlanmıştır. Böylelikle, hava akışı piller 

arasından geçerek daha çok yüzeye teması sıcaklığın daha az seviyelerde tutulmasına, 

daha performanslı kullanımına olanak sağlamaktadır. Batarya kasasının ön bölümüne 

dilital voltmetre-ampermetre (100V-10A), şarj girişi, data çıkışı (akım,sıcaklık...) ve 

bataryanın artı eksi uçlarının çıkışı sağlanmıştır. Bu çıkış 220V-70A’lık sigorta ile koruma 

altına alınmıştır. 
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         Batarya kasasının bazı parçaları 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılacağı için hem maliyet 

hem de iş gücünden tasarruf için kasa yapısı önce SolidWorks ortamında çizilmiş daha 

sonra bu çizimler AutoCAD ortamına aktarılmış ve gerekli ölçümler değerleri belirlenmiş 

ve bir teknik çizim elde edilmişitir. Bu çizimlerin tamamı aşağıda verilmiştir. 

                           Şekil 9.12 Kasa Altı Ölçüleri 

 Kasanın altı 3mm et kalınğına sahip aliminyumdan yapılmıştır. 

 

Şekil 9.13 Kasa Direkleri 
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Batarya kasasının 4 köşesine ovallik verebilmek ve mukavemet sağlayabilmek için 4 adet 

direk yerleştirilmiştir. Bu direkler 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır. 

Şekil 9.14 Kasa Ön (Fan) Bölgesi 

         Kasanın önüne sıcaklığı kontrol edebilmek için fan, gerekli çıkışları alabilmek (+,-, 

data çıkışları vs.) ve şarj girişini koyabilmek için gerekli boşluklar bırakılmıştır. 

 

Şekil 9.15. Kasa Arka Bölgesi 
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Kasanın arka bölümüne hava akışını sağlayabilmek için ızgara boşlukları açılmıştır. 

 

Şekil 9.16. Pillerin Yerleşim Planı 

 

         Piller hava akışını sağlamak için aralarında 1.5 mm boşluk bırakılacak şekilde 

ayarlanmıştır. 
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Şekil 9.17. Pil Tutucu 

                                                    

                                   Şekil 9.18. Kasa Üst Bölge 
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           Şekil 9.19. Kasa Yan Bölgeler 

       Şekil 9.20. Batarya Bağlantı Şeması 

       



 

92 

 

 Bataryanın içindeki elektronik elemanların bağlantı şeması (Şekil 9.20) verilmiştir. 

Şemada görüldüğü üzere sıcaklığı ölçebilmek için 4 adet DS18B20 sıcaklık sensörü, 1 

adet AMS1117 5V regülatör kullanılmıştır. 

DS18B20 

           Sensörlerin okuma hızı düşük olmasına rağmen, -55 C ile +125 C arasında 

çalışabildiği için ve sahip olduğu özel iletişim protokolü ile 4 sensörü bir kanaldan okumak 

AKS ekibine hem kolaylık sağlayacağı hem de daha stabil sonuçlar elde edileceği için 

tercih edildi. Bataryanın sıcaklığını anlık olarak kontrol etmek için 4 tane sıcaklık sensörü 

kullanılmıştır. Sensörler batarya paketinin 4 köşesinden ölçüm yapılacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Bunun sebebi hem bataryanın her bölümündeki sıcaklığı ayrı ayrı 

görebilmek hem de bir doğrulama sistemi kurabilmektir. 4 sensör verisi ayrı ayrı 

okunmakta ve kontrol ekranında görülmektedir. Bu sayede sensörlerden biri ve/veya bir 

kaçı arıza durumuna geçerse diğer sensörler sayesinde batarya sıcaklığı kontrol 

edilebilecektir. Bu sayede çoklu doğrulama mekanizmasına sahip olunmuştur. 

AMS1117 

 Batarya içindeki (Özellikle sıcaklık sensörleri) sensörlere dalgalı voltaj gelmesi ve 

sensörlerin hataya düşmesi gibi durumlardan kaçınmak adına sensörlere giden +5V 

değerinin önce regüle edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bunun için AMS1117 

regülatörü kullanılmıştır. 

f) 

  Batarya istenilen soğutma ve ısıtma değerlerini karşılamasına rağmen hala araştırmakta 

olduğumuz soğutma yöntemleri vardır. Yapılan ölçüm ve araştırmalar sonucunda batarya 

kasasındaki ısı, bataryanın ve elektronik komponentlerin ısılarının artması kayıplarının da 

artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple bataryamızda ısıdan kaynaklı kaybı en aza 

indirerek verimin yükseltilmesi düşünülmektedir. Bu kapsamda örnek soğutma sistemleri 

incelenmiştir ve bu sistemlerden hava soğutmalı ve ısıtmalı sistemlerin kullanılmasına 

karar kılınmıştır. 

  Hava soğutmalı ve ısıtmalı sistemler ikiye ayrılır bunlardan ilki pasif hava soğutmalı 

sistem, ikincisi ise aktif hava soğutmalı sistem olarak adlandırılır. Her iki sistem de hava 

bir fan yardımı ile sağlandığı için aktif hava soğutmalı sistemin gücü 1 KW ile sınırlı iken 

pasif hava soğutmalı sistemde ise birkaç 100 WATT ile sınırlıdır. 
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Şekil 9.21.Pasif/Aktif Hava Soğutmalı Sistemler 

Bizim kullandığımız sistemde bataryanın ısınmaması için kasa önüne 70 mm x 

70 mm iki adet fan konulmuş, ızgara çıkışları kasanın arkasına 11 adet ızgara kanalı 

olarak açılmış ve batarya puntalaması yapılırken batarya aralarında birer milim 

boşluk bırakılarak puntalanmıştır. Bu boşluklar ızgara kanallarına denk gelecek 

şekilde ayarlanmıştır. Böylelikle hava akışı piller arasından geçerek daha çok yüzeye 

teması sıcaklığın daha az seviyelerde tutulmasına, daha performanslı kullanımına 

olanak amaçlanmıştır.  

g) 

Low-Side Switching ile sürülen şarj-deşarj mosfetleri ve preşarj devresi aşağıdaki 

resimde gösterilmektedir. Bu preşarj/predeşarj devresi şarj sırasında ilk etapta 

çekilebilecek yüksek akıma, aracın kalkışlarda çekebileceği ani akımlara belirli bir 

süre boyunca geçiş izni tanır. Aracın kalkışında yüksek akıma ihtiyaç duyulacağından 

yüksek akım korumaları devreye girmeden önce bu devreden geçerek bir süreliğine 

bu akım değerini sağlamış olur. Belirtilen bu süre sonrasında ise korumalar devreye 

girer. 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 
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11.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) 
 

● Silecek Kontrolü 
 

 Araç sileceklerinin kontrol edilmesi için yeterli tork üretecek bir servo motor 

olan MG995 tercih edilmiştir. Kullanılan servo’nun dönüş aralığının 180 olması ve 

6 volt seviyesinde 11kg/cm torka sahip olması kolay bir kullanım teşkil etmektedir. 

Sileceklerin kontrol algoritmasında ise her tuşa basıldığında bir tur gidip gelmesi 

şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca sileceklerin git gel aralığı servoda 45-135 derece 

arası belirlenmiştir. 

 

Şekil 11.1 Silecek Servosu 

 

 

● Gerilim Bölücü 
 

 Bu seneki genel voltaj ölçümü için gerilim bölücü kullanılması uygun görüldü. 

Gerilim bölücü tercih edilmesinin en önemli etkenlerinden biri kullandığımız kartın 0-5 V 

arası değerleri ölçebilmesi olmuştur. Ortamdaki gürültüyü engelleyip daha stabil bir sonuç 

için “Low Pass Filter” eklenerek gerilim bölücü devresi biraz daha geliştirildi. Bu devrede 

dikkate çarpan direnç değerleri kullanılmıştır. Bu değerler mümkün olduğunca 

(R2/(R1+R2)) oranı yani 1/17 üzerine kurulmuştur. Bu oranın oluşmasının sebebi ise 84 

volt değerinin 0-5 Volt arasına çekme ihtiyacımızdan kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki 
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tabloda görüldüğü üzere 84 Volt bataryamızı 0-4.68 Volt değerine indirgeyerek ölçüm 

yapabilmemizi sağlamıştır. 

 

Şekil 11.2 Gerilim bölücü proteus çizimi 

 

Şekil 11.3 Gerilim bölücü devresi  
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● Bataryadan gelen voltaj verilerinin ayrılması 
 

Bataryadan UART Haberleşme ile gelen voltaj verileri bir char içine paketlenmiş 

olarak gelmektedir. Paketleme işleminde ‘x’ harfi kullanılmaktadır. Paketleme sırasında 

bu ‘x’ her bir pil hücresinin voltaj değerinden sonra char dizisi içerine eklenmektedir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi paketlenen veri bize UART haberleşme ile geldikten sonra 

Strtok fonksiyonu yardımıyla ayrılmaktadır. Paketleme işleminde konulan ‘x’ harfi burada 

çok önemli bir rol üstlenmektedir. Kullandığımız fonksiyonda char içerisinde her ‘x’ harfi 

görüldüğünde pil hücre voltajını kesip daha kolay işlem yapabilmemiz için yeni bir char 

içerisine aktarılmaktadır. 

● Gaz Pedalı 
 

 Gaz pedalı araç için önemli parçalardan bir tanesidir. Motorun hız kontrolü için 

kullanılmaktadır. Bu yüzden pedal seçerken motoru en verimli şekilde kontrol 

edebileceğimiz bir pedal seçtik. Pedal sistemi içerisinde potansiyometre bulunmaktadır. 

Kullandığımız pedal sistemi ne kadar iyi olursa olsun kullandığımız mikroişlemcide 

verimlilik için birkaç algoritma yazarak aracın kalkış ve hızlanma esnalarında fazla akım 

çekmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Sürücünün başlangıçta yüksek hızlara çıkmaya 

çalışması kodlama ile engellendi ve stabil bir kalkış oluşturulup aracın ivmelenmesine 

zaman tanınarak daha verimli bir sürüş kontrolü elde edildi. Bunu sağlama yöntemimiz ise 

şöyledir. Pedaldan gelen verinin bir kontrol değişkeni ile karşılaştırılıp ani olarak yüksek 

akım çekmesini önlemek amacıyla bir loop içerisinde belli bir frekans değerinde arttırılıp 

pedaldan gelen veriye eşlenmesi sağlanmıştır. Böylece çok daha verimli ve stabil bir 

kalkış söz konusu olmaktadır. Aracın yavaşlamasında da buna benzer bir şekilde sistem 

işlemektedir. 

 

Şekil 11.4 Gaz pedalı 
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● Sıcaklık Sensörü 
 

 DS18B20 sıcaklık sensörü diğer sıcaklık sensörlerinden aşağıdaki nedenlerden 

dolayı öne çıktığından dolayı bu sensörü kullanılmasına karar verdik. İlk olarak -55 ile 

+125 ° C arasını ölçebilmektedir ve sıcaklık hassasiyeti diğer sensörlere göre 

mükemmeldir. Ama en ayırt edici özelliklerden biri tek kablo yani “one wire” olmasıdır. Bu 

da şu anlama gelir.  Çoğu sıcaklık sensöründen birkaç tanesini bir arada kullanmaya 

çalıştığımızda veri kabloları farklı olmak zorundadır. Ama bizim seçtiğimiz 

DS18B20’lerden kaç tane kullanıldığının bir önemi olmaksızın verileri tek kablo hattı 

üzerinden iletebilmemize olanak sağlar. Bu yönüyle diğer sıcaklık sensörlerinden daha 

avantajlıdır. DS18B20’ler dijital çıkış vermektedir. Ayrıca DS18B20 sensörü çözünürlük 

yapılandırılmasına (Resolution Configuration) sahiptir. Bu şu anlama gelmektedir. Eğer 

12 bit bir çözünürlük seçildiğinde elde edeceğim veri hassasiyeti artar. Ancak 12 bit 

çözünürlük seçmenin bir dezavantajı vardır. Veriyi bize verebilmek için 750ms’lik 

maksimum dönüştürme zamanına ihtiyaç duyar. 9 bit çözünürlük seçmem sonucunda ise 

bu maksimum dönüştürme zamanı 93.75ms’ye kadar düşmektedir. Son olarak diğer 

sıcaklık sensörlerinin aksine DS18B20’lerde adresten sıcaklık okuyabilmemize izin 

vermektedir.  

 

 

Şekil 11.5 Sıcaklık sensörleri 

● Akım Sensörü 
 

Aracımızdaki motor tarafından çekilen akım değeri için ölçüm aracı olarak 

girişimsel olmayan (Non-Invesive) SCT serisi bir 0-100AC arası okuma, 50mA çıkış 
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değerine sahip bir akım sensörü tercih edilmiştir. Sensörün çalışma prensibi akım 

transformatörüne dayanır iç kısımdan geçen kablodaki akım ferromanyetik çekirdekte 

oluşturduğu manyetik akı ikinci sarımda bir elektriksel akıma dönüşür. Bu sensörün çıkış 

değeri amper cinsinden olduğundan dolayı mikrodenetleyicinin bu değeri voltaj değeri 

olarak alabilmesi için bir burden resistore ihtiyaç duyar. Bu resistorün direnci 

ATMEGA2560 mikrodenetleyicisi için 35.4Ω olarak hesaplanmıştır, bu değere yakın olan 

33 Ω luk direnç devrede kullanılmıştır. Alternatif akımın dalgalanmasından dolayı oluşan 

negatif değerleri mikrodenetleyici tarafından okunabilmesi için pozitif değere çekilmesi 

gerekmektedir bunun sağlanabilmesi için bir offset devresi oluşturulmuştur bu devrede 

kapasitör değeri olarak 10uF tercih edilmiştir ve 10K lık dirençlerden oluşan bir voltage 

divider ile 2.5 voltluk bir offset değeri elde edilmiştir. Bu offsetle birlikte 0.17V- 4.83V 

aralığında çıkış değerleri elde edilmiştir, bu değerler mikrodenetleyicinin analog giriş 

aralığında kalmaktadır. 

 

● GPS MODULU İLE HIZ OKUMA 
 

Araç hızının okunması için çeşitli yöntemler denedikten sonra GPS modülü ile hız 

okunmasına karar verilmiştir. Bunun için GPS sensörleri araştırılması sonucu GY-

NEO6MV2 Ardunio uyumlu GPS modülünün kullanılmıştır. Bu modulu aktif olarak 

kullanmadan önce TinyGPS kütüphanesi kodlamamıza eklendi ve kütüphane 

örneklerinden SatelliteTracker kodu kullanılarak modülün coldstart adı verilen başlangıcı 

yapması için beklenildi. Geçen süre sonunda 6 Gps uydusundan gelen veriler ekrana 

Şekil 11.6 Offset devre çizimi Şekil 11.7 SCT 
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bastırıldı. Kütüphane fonksiyonları kullanılarak araç hızı hesaplanıp araç içi kodunda 

bulunan ve global değişken olan MotorSpeed değişkenine ataması yapılmıştır. 

 

Şekil 11.8 GPS Kodu 

 

Şekil 11.9 GY-NEO6MV2 GPS sensörü 

 

AKS CODE: https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=4I2JvuYoh0l 

● Kontrolör Devresi 
 

AKS sisteminde araç içerisinde çok çeşitli birimlerle haberleşme gerçekleştirildiği 

ve araç kontrolü için birçok giriş-çıkış gerektiği için ana mikro denetleyici olarak ATMEL 

firmasının 8 bit ATMEGA2560 işlemcisi tercih edilmiştir. Seçilen mikro denetleyici ile 

UART, SPI, I2C gibi çok çeşitli iletişim protokollerini desteklemektedir. Ayrıca araçta 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=4I2JvuYoh0l
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gereken diğer kontrol işlemlerini gerçekleştirmek için yeterli işlem kapasitesine ve yeterli 

giriş çıkış birimine sahiptir. Şekil ’de ATMEGA2560’ın (MCU) şematiği verilmiştir. Şekil’de 

mikro denetleyicinin pinleri, beslemesi için kullanılan kapasitörler, bağlanan harici osilatör 

kristal ve reset butonu görülebilir. 

 

● Elektronik Devre Tasarımı 

Şekil 11.9 AKS Kontrolör devresi 
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Şekil 11.10 GPIO portları 

 

Araçta bulunan sensörlerin iletişimi ve kullanımı için kartımız üzerinden bu 

sensörlere uygun port yerleri oluşturulmuştur. SCT-013-000 Non-invasive akım ölçerinden 

gelecek olan verinin alınması için gerekli devre kurulmuştur ve giriş için 3.50 mm 

genişliğinde stereo jack karta yerleştirilmiştir. Kullanıcıyı uyarmak için kullanılacak olan 

buzzer içinse low-side transistör ile devre kartımıza yerleştirilmiştir. RF iletişimde 

kullandığımız XBee komponentlerin kart üzerinde sabit bir şekilde durabilmesi için 3mm’lik 

yuvalar konulmuş olup ayrıca header jumper sayesinde TX, RX hatlarında geçiş 

yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bataryadan gelecek olan ve sıcaklık 

sensörlerimizden gelecek olan verileri JST konnektör ile devre kartımıza sabit bir şekilde 

iletim sağlanacaktır. Devre kartımız 5V ile beslenecek olup ayrıca kartımız üzerinden 5V 

ve 3.3V çıkışlarını gerektiğinde kullanabileceğimiz şekilde tasarlanmıştır. Programlama 

ünitemiz ATMEGA16U2 işlemcisine sahiptir, bu işlemci sayesinde mikrodenetleyicimize 

USB portu üzerinden kod yazılımı yüklenecektir. 
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Şekil 11.11 Güç giriş ve çıkış portları 

 

Şekil 11.12 Programlama Ünitesi 
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● AKS G/Ç Sayısı 
 

Araçta bulunan çeşitli sensörlerin ve teçhizatların hangi pinler üzerinden 

haberleşeceği, kullanılacağı ve bu pinlerin kaç adet olması gerektiğini belirlediğimiz 

şemada 7 digital 2’si pwm olmak üzere, 2 analog ve 4 UART kanal kullanılmıştır. Bu 

şematik Şekil 11.13’ de verilmiştir. 

 

 

Şekil 11.13 AKS Input-Output Şeması 

● Baskı Devre Kartı Tasarımı 
 

AKS sisteminin şematik ve devre kartı çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. PCB 

tasarımı için Altium Designer programı kullanılmıştır. AKS’ye ait 3 boyutlu PCB tasarımı 

Şekil 11.14’te ve Şekil 11.15’te gösterilmiştir. 
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Şekil 11.14 AKS devre kartı tasarımı üstten görünüm 

 

 

Şekil 11.15 AKS devre kartı tasarımı alttan görünüm 
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● Baskı Devre Kartı Üretimi 
 

 

Şekil 11.16 Üretilen AKS Devre Kartı 

GERBER FİLE : https://sendgb.com/rBkt9bHWdRQ 

ANA FONKSİYONLAR 

● Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 
 

● XBee RF Modülü 
 

 Aracımızda kullanılan sensörlerin verilerini saha dışındaki pit ekibine iletmek ve 

log kayıtlarını tutabilmek amacıyla RF modül kullanılacaktır. Kullanacağımız RF modül 

DIGI firmasının XBee Pro S2C 63mW modelidir. Bu modelde kullanacağımız Zigbee TH 

Pro protokolü uçtan uca veya çoklu bağlantı imkânı sağlamaktadır. Mikrodenetleciyimizle 
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UART protokolü ile haberleşecek olan XBee pro modeli 63mW lık bir çıkış gücüne ve 1200 

metre menzile sahiptir, ayrıca harici bir anten ile bu mesafe 3200 metreye çıkabilmektedir. 

XBee modüllerin bir diğer avantajı ise DIGI firmasının sağladığı XCTU geliştirme arayüzü 

ile modüllerimizi kolay bir şekilde konfigüre edebilmemizi sağlamaktadır, aynı zamanda 2 

XBee modülü arasındaki iletişimi kontrol etmekte kullanılabilir. 

 

  

Şekil 11.17 XBee modülleri 

● Telemetri 

 Araçtan Xbee modülü ile gönderilen veriler, yerli telemetri yazılımı ile parse 

edilecek ve log kayıtları tutulacaktır. Telemetri sistemi araç üstündeki aktarılması zorunlu 

olan verilerin (Araç hızı, Batarya hücrelerinin sıcaklıkları ve gerilimleri, Motor sıcaklıkları 

ve gerilimleri, Kalan enerji miktarı) yanı sıra Motor akımı, hız, mevcut sensör gruplarında 

tespit edilen hatalar gibi ek bilgileri telemetri bilgisayarında kullanıcı ara yüzüne 

yansıtılacak ve bu verilerin kayıtları tutulacaktır. Bu verilerin araç üstündeki vericisi olan 

Xbee kartının Telemetri bilgisayarına bağlı olan eşi gelen verileri bilgisayara bağlı olduğu 

USB portundan UART haberleşme tekniği ile aktarmaktadır. Bu veriler Xbee kartının ait 

olduğu ekosistemde bulunan XCTU uygulaması ile bağlı olunan USB portuna seri 

haberleşme başlatılarak okunabilir. AKS ekibi olarak bu verilerin okunması ve analizinin 

yapılması için Python dili kullanılmıştır. Python ekosistemi, kütüphaneleri ve derleyicileri 

ile kullanıcı dostu olmasıyla beraber anlık veri akışında veri analizi için kullanılabilen bir 
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yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Yazılan kod eklenen kütüphaneleri ile telemetri 

bilgisayarına bağlı olan RF modülünün bağlı olduğu porta seri haberleşme başlatır ve USB 

porta gönderilen verileri okumaya başlar. AKS telemetri kodu gerekli USB porta 

bağlanabilmek için Pyserial kütüphanesinin alt fonksiyonlarını kullanır. 

 

Şekil 11.18  

Şekil 11.18 te gösterilmiş kod satırı Pyserial kütüphanesinden çağırılmış bir fonksiyondur. 

Bu fonksiyon ilk parametre olarak bağlanacak USB port adresine -örnek kodda COM12 

adresine bağlanılmıştır- ikinci olarak ise USB portunun okuma hızına ihtiyaç duyar. Bu 

veri kullanılan RF alıcısına göre değişmektedir. Başlatılan okuma “telemetriverisi” 

değişkenine eşitlenmiştir. 

 

Şekil 11.19 

 

Telemetri verisi değişkeni bu satırda (Şekil 11.19) Pyserial alt fonksiyonu .readline ile 

okunmaya başlanmıştır. Ve okunan veri aracData değişkeni içine aktarılır.  

 

Şekil 11.20 

Alınan veri byte olarak USB portta okunur. Bu noktada gelen veri UTF-8 karakter 

kodlaması kullanılarak veri paketlerinden string veri tipine dönüştürülür. Kullanılan decode 

fonksiyonu Şekil 11.20 ve Şekil11.21’ de verilmiştir. 

 

Şekil 11.21  
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Kullanılan fonksiyonlar bu şekilde olup sonuç terminal çıktısı aşağıdadır(Şekil 11.22). Bu 

yöntem ile telemetri sistemi araç verilerini telemetri bilgisayarına gönderir. Gelen veriler 

analiz edilerek log kayıtlarının tutulması ve arayüz üstüne bastırılması için farklı python 

kütüphaneleri vasıtasıyla işlemlere tabi tutulur. 1 

 

Şekil 11.22 

 

LOG KAYITLARININ TUTULMASI VE KULLANICI ARA YÜZÜ 

 Telemetri verilerinin USB port üzerinden okunup analizi için yine Python dilinde bir 

program yazılmıştır. Bu programın temel amacı programın içindeki global değişkenlere 

telemetri verilerinin uygun bir biçimde aktarılması ve bir veri tabanı haline getirilmesidir. 

Bu programda birden fazla Python kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphaneler; 

● Pyserial 

● Sqlite3 

● Tkinter  

● Datetime 

● Python Image Library (PIL)  

● Time 

Kütüphaneleridir. Bu kütüphanelerin kullanım amaçları şu şekildedir. 

Pyserial 

Pyserial telemetri bilgisayarına bağlı RF alıcısının bağlı olduğu USB porta seri haberleşme 

başlatmak amacıyla kullanılan bir kütüphanedir.  

 Sqlite3 

Araçtan gelen telemetri verilerinin RF alıcısı ile eşzamanlı bir şekilde LOG kayıtlarının 

tutulması için kullanılan bir veri tabanı kütüphanesidir. Sqlite C tabanlı, kullanımı kolay ve 

python ile uyumlu bir veri tabanı kütüphanesidir. Sqlite çalışmak için herhangi bir 

sunucuya ihtiyacı olmadığı gibi, kurulum veya konfigürasyon adımları yoktur.  
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Şekil 11.23 

Şekilde(şekil 11.23) verilen kodlar ile bir veri tabanı oluşturulabilir ve bu veri tabanına 

bağlanılır. 

Bu noktada veri tabanı içinde tablolar oluşturabilmek için; 

Sqlite3 kütüphanesinden  “CREATE TABLE IF NOT EXISTS ‘veri tabanı adı’ 

(‘sütun_adı’ TEXT)” kod satırı içinde belirtilen tablo başlığının sadece var olmaması 

durumunda oluşturarak her döngüde tablonun baştan yazılmasını önler. """INSERT INTO 

‘veri_tabanı_adı’ VALUES("{}");"satırları fonksiyonlara giren ilk parametrelerin 

eşleşmesini sağlar. Bu sayede bir tablo görünümü elde edilir. Aşağıda şekil 11.24 te 

verilen örnek kodlar LOG kayıt kodundan alınmıştır. 

 

Şekil 11.24 

 Araçtan gelen verilerin log kayıtlarının tutulması için kullanılan kod satırları 

yukarıdaki gibidir. Yukarıdaki kod sonucu oluşan veri tabanı DB Browser(SQLİTE) 

uygulaması üzerinden rahatça görülebilir. 

Uygulama üzerinden veri tabanını aç komutu ile elde edilen çıktı şu şekildedir (Şekil 

11.25 ve şekil11.26) 

 

Şekil 11.25 
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Şekil 11.26  

 

Tkinter  

 Tkinter Python programlama dili yazılmış ve kullanıcı arayüzleri , masaüstü 

uygulamaları için geliştirilmiş bir kütüphanedir. Aynı zamanda Python Image Library ile 

kullanılarak arayüzde kullanılacak resimler istenildiği gibi kullanılabilir.  

 

Şekil 11.27  

 Şekil 11. 27 de verilen kod satırında Tkinter ile bir katman hazırlanmış ve katman 

başlığı olarak “KUASAR PİT EKİBİ ARAYÜZÜ” yazdırılmıştır.  

 

     Şekil 11.28 
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Şekil 11.29 da ise PIL (Python Image Library) kullanılarak belirli bir resim bir 

değişkene aktarılmıştır. 

 

Şekil 11.29  

Şekil 11.30 da ki kod satırlarında katmanın üstüne koyacak “termo1” resminin 

yerleşeceği oranlar belirlenmiştir.  

 

Şekil 11.30  

 Bataryadan gelecek sıcaklık verilerinin 1 tanesi “sicak1” değişkenine atanmıştı. 

Burada bu değişken text olarak yazdırılmaktadır. 

 Datetime  

 Datetime modülü Time modülü gibi çalışarak o günün tarih ve saatini verecek alt 

fonksiyonlara sahiptir. 

 

Şekil 11.31 

Şekil 11.30 da ise fonksiyonlar içlerindeki parametreler ile saat (H), dakika (M) ve 

saniyeyi(S) saat değişkeni içinde gösterebiliyoruz. 

Time  

 Time kütüphanesi ile yazılan kodun looplarının belirli aralıklarla çalışması sağlandı. 

Bu kütüphanede time.sleep(x) fonksiyonu kullanılarak kodun gerekli gecikmeleri 

ayarlandı. 
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Araç Kontrol Sistemi Log Tutma ve Pit Ekibi Arayüzü uygulamasının kullandığı 

fonksiyonlar yukarıda belirtilmiştir. Import fonksiyonu ile gerekli kütüphaneler koda 

eklendikten sonra volt,irms, t1,t2,t3,t4,t5,s,h,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,c1,c2,c3,c4, 

c5,c6,c7,c8,c9,d1,d2 değişkenlerinin float veri tipinde olacağı belirlenmiştir (Şekil 11.31). 

 

Şekil 11.32 

Arayüz katmanlarını ekleyen kod eklendi. Arayüzde kullanılacak resimlerin ekleneceği 

kodlar eklendi.  

 

Şekil 11.33 

 

Şekil 11.34 

Araç verisi içindeki string dizisi x parametresine göre ayrılır ve işlem sonunda 

bölünmüş[x] dizisi elde edilir ve bu oluşturulan dizi kontrol döngüsüne gönderilir. (Şekil 

11.34) 

 

Şekil 11.34 
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V=83.45 verisi voltage() fonksiyonuna gönderilen ve bu fonksiyon çıkış olarak 83.45 

değerini çevirir. Bu sayı ayırma işlemi için kendi yazdığımız sayıbulma() fonksiyonu 

kullanılır (Şekil 11.35). 

 

Şekil 11.35 

 

Bu işlemler bolünmüş dizisi içindeki her bir veri paketi için tekrarlanır. Bu şekilde veri ve 

tanım birbirinden ayrışmış olur. Bu veri ayırma işleminden sonra elde edilen veriler veri 

tabanına yazdırılır (Şekil 11.36). 

 

Şekil 11.36  

Elde edilen veriler eş zamanlı olarak kayıt altına alınır (Şekil 11.37). 
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Şekil 11.37  

Oluşturulmuş veri yazdırma ve sembol bastırma fonksiyonları (detaylı bilgi Tkinter 

kütüphanesi başlığı altında anlatılmıştır.) elde edilmiş veriler ile çağırılır ve kullanıcı 

arayüzüne veriler yazılmış olur (Şekil 11.38). 

 

Şekil 11.38 

Komutları ile oluşturulmuş sayfa katmanı yeni veriler ile güncellenir ve sistem 5 saniye 

boyunca yeni veri akışını bekler. 5 saniye sonunda ara yüz ve veri tabanı yeni veriler ile 

işlenir. Ara yüz çıktısı şekil 11.39 da gösterilmiştir. 

Şekil 11.39 

● Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi, 
 

Tasarlanmış olan araç kontrol sistemi, araç için gerekli önlemleri almak ve araçta herhangi 

bir sorun yaşandığında bunu sürücüye uyarı ile aktarmak üzere tasarlanmıştır. AKS 
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uyarılarının kullanıcıya gösterildiği bilgi ekranı görüntüsü Şekil 1.6’da verilmiştir. Ana bilgi 

ekranında araç hızı en kolay görülebilir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca batarya SOC 

yüzdesi ve sıcaklığı da araç için en önemli parametrelerden olduğu için bu ekran 

vasıtasıyla sürücünün sürekli önünde yer alması sağlanmıştır bu veriler aynı zamanda 

izleme merkezine aktarılmaktır, batarya hücreleri için görüntülenen bilgiler ise doğrudan 

izleme merkezine aktarılmaktadır. Kullanıcıyı uyarma parametreleri arıza teşhis 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 11.39 AKS ana bilgi ekranı 

 

● Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Tasarlanan araçta ana haberleşme sistemi olarak UART iletişim sisteminin 

kullanılması tercih edildi. AKS genel haberleşme prensip şeması Şekil 11.40’da 

gösterilmiştir. UART, Evrensel Asenkron Alıcı / Verici anlamına gelir. UART'ın ana amacı 

seri veri iletmek ve almaktır. Veri aktarımı gerçekleşirken alıcı ve verici hattının aynı 

baudrate te olması gerekmektedir, aracımızda aktarma hızı yani Baudrate olarak 9600 

tercih edilmiştir. UART iletişim protokolünün 15m ye kadar olan mesafesi aracımızın arka 

tarafında olan BYS den alacağımız veriyi aracın ön tarafında bulunan AKS ye aktarmak 
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için yeterlidir. Araçtaki AKS sistemi, bu iletişim yöntemi ile Batarya, GPS, Nextion ekran 

ve XBee RF ile iletişim kurar.  

 

Şekil 11.40 AKS haberleşme hattı 

● Arıza Teşhis 
 

Arıza teşhisi ekstrem bir durumda kullanıcıya sesli veya görsel olarak uyarı veren bir 

sistemdir. Sistemin temelinde birkaç verinin incelenip araç sürücüsüne uyarı verilmesi 

amaçlanmıştır. Bu verilere bakıldığı zaman, voltaj değerinin 72 V altına düştüğünde araç 

sürücüsüne nextion ekranı üstünden düşük voltaj belirtisi veren kırmızı bir uyarı işareti 

bulunmaktadır. Bir diğer verimiz olan sıcaklık verilerinde ise 35 derecenin üstünde fanların 

çalıştırılması sağlanmaktadır. Sıcaklığın stabil hala getirilemeyip artışının devamında yani 

55 derecede araç sürücüsüne nextion üstünden görsel uyarı ile yüksek desibelli bir buzzer 

yardımıyla da sesli uyarı verilmektedir. Sıcaklığın son noktası olan 70 dereceye 

gelmesiyle beraber araçtaki bütün sistemlerin kapatılması sağlanmaktadır. 35 derecede 

fanların çalıştırılması ve 70 derecede sistemin kapatılması için 2 röle kullanılmıştır. 

 

AKS CODE: https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=4I2JvuYoh0l 

Şekil 11.41 Arıza geri bildirim göstergesi 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=4I2JvuYoh0l
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12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 
 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   

 

 Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : Arıza Teşhisi, 

Araç Durumunun 
İzlenmesi ve Kullanıcıya 
İletilmesi, 

Araç Verilerinin İzleme 
Merkezine Aktarılması. 

 

Arıza Teşhisi, 

Araç İçi Haberleşme 
Sistemi, 

Araç Durumunun 
İzlenmesi ve 
Kullanıcıya İletilmesi, 

Araç Verilerinin İzleme 
Merkezine Aktarılması. 

 
Kontrolör Entegre 

Devresi 
: ATMEGA2560 ATMEGA2560 

AKS G/Ç sayısı : Üç Digital, Beş Anolog, 
Dört UART 

Yedi Digital, İki Anolog, 
Dört UART 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

: Yok Var 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

: Yok Var 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

: Yok Var 

Yazılım Algoritması : Arduino Arduino 
Deneysel Çalışma : Var Var 

Boyut (PCB / Kutu) : Yok 72x130 mm 
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13. Direksiyon Sistemi  

13.1. CAD modeli  

 

 

Şekil 13.1 Direksiyon Sistemi CAD Modeli 

Aracımızda pinyon kremayer sistemi tercih edilmiştir. Direksiyon sistemimiz direksiyon 

simidi, direksiyon mili, pinyon kremayer dişli mekanizması, rod kolları ve aksona kaynak 

bağlantısı bulunan yönlendirme kolundan oluşur. Rot mafsalları (danagözü mafsallar) 

Kremayer-Rot Kolu-Yönlendirme Kolu arasında bağlantı elemanı olarak, kremayeri 

yataklamak için lineer rulmanlar ve direksiyon milini pinyon dişli mekanizmaya bağlamak 

için ise universal mafsallar tercih edilmiştir. Direksiyon milinin şaside bulunan ön kafes 

sistemini ortalayacak şekilde rulman bağlantısı ile yataklanması araç koltuk düzeninin 

arka arkaya olmasından dolayı tercih edildi. Bu kriter dahilinde hazırlanan tasarımdaki 

cıvata, somun, rulman gibi makine elemanları da FUSİON 360 tasarım programından 

hazır CAD modelleri olarak alınmıştır. Sistemde bulunan parçalar torna, CNC freze 

tezgahı gibi gerekli imalat tezgahlarında özgün ve direksiyon sistemimize uygun 

boyutlarda yurt içinde üretilmiştir.  

 

13.2 Ön Düzen Geometrisi  

 

13.2.1 Kamber Açısı 

 

Aracımızda nötr kamber açısı seçilmiştir. Ön ve arka aksa gelen kuvvetler aracın 

sürücüsü dahil ağırlık merkezine göre hesaplanmıştır. Mile dik gelen maksimum kuvvet 
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535 N’dur. Seçilen mil ve akson malzemesi AISI 4140, AISI 8620 malzemeleri için statik 

analiz sonucu güvenli bölgededir. Ansys Static Structural programı ile yapılan 

analizlerimiz ektedir. Nötr kamber seçmemizin bir diğer nedeni istenmeyen lastik 

aşınmasını önlemektir. 

 

13.2.2 Toe Açısı  

 

Adams Car programını kullanarak yaptığımız yönlendirme analizlerinde pozitif ve negatif 

toe açı değerinin tekerleklerde bulunan kamber açısına göre stabilizasyon yapıldığından 

dolayı kamber açısı gibi nötr olarak tercih edilmiştir. Toe açısının nötr seçilmesiyle güç 

kaybı ve lastik aşınması minimuma indirilmiştir.  

 

Kamber ve toe açıları aracın kullanım pistine ve yol karakteristiğine göre a kollarına ve 

yönlendirme koluna bağlanan dana gözü mafsallar ile negatif veya pozitif olarak 

ayarlanabilmektedir. İstanbul Park yarış pistine göre modellenerek ve IPG Car Maker 

yazılımı kullanılacak olan araç sürüş dinamikleri analiz sonucuna göre kamber ve toe 

açıları yarışma tarihine kadar tekrar güncellenebilecektir. IPG Car Maker programı 

öğrenme ve uygulama çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

13.2.3 Kaster Açısı  

 

 Hidrolik veya elektrikli direksiyon olmadığı durumlarda yüksek kaster derecesi 

direksiyonda ağırlaşma meydana getirir ve araç kontrolünde zorlanma olur. Aracın kontrol 

kabiliyetinin arttırılması, virajlardaki eğilimin azaltılması amacıyla ve mevcut Double 

Wishbone süspansiyon sisteminden dolayı negatif veya pozitif kaster açısı 

verilememektedir. 

13.2.4 King-Pin Açısı 

Aracımızda King Pin açısı nötr olarak tasarlanmıştır, fakat nötr King Pin açısının 

direksiyon sistemi karakteristiğini uygun açılarda olumlu etkilediği incelenmiştir. Bu 

kapsamda yeni dönem çalışmalarımızda Süspansiyon sisteminde bulunan kaster ve King 

Pin açılarının tasarım optimizasyonunun yapılması planlanmaktadır. Nötr King-Pin açısı 

direksiyon simidinin dönme aksiyonu sonrası otomatik olarak toplanamamasına sebep 

olmaktadır. 
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Tablo 13.1 Direksiyon Sistemi Askı Noktaları Kartezyen Koordinat Sistemi 

Konumları 

Direksiyon sistemimizi oluşturan ve etkili parçaların sistem içerisindeki askı konumları 

Tablo 13.1’de Adams Car hardpoint table modülü üzerinden gösterilmiştir. Belirlenen 

konumlar araç üzerinden ölçülerek Kartezyen Koordinat Sistemine işlenmiştir. Bu 

hardpoint değerleri ile yapılan yönlendirme analizinde yönlendirme açılarının ideal 

Ackerman açılarından oldukça sapma olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmaların devamında 

yönlendirme açılarını etkileyen parametreler araştırılarak sistem üzerinde tasarım 

optimizasyonu çalışması yapılmıştır. Yapılan optimizasyon yazının devamında konu 

13.3.1 Yönlendirme Açılarının Optimizasyonu başlığında anlatılmıştır. Optimizasyon 

sonucunda yeni hardpoint askı noktaları ise Tablo 13.2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 13.2 Optimizasyon Sonrası Askı Noktaları 

13.3 Yönlendirme Açılarının Optimizasyonu 

 

Eski sistemimizin Ackerman yönlendirme açıları karakteristiğini karşılamadığı yani dış 

tekerin iç tekerden daha fazla döndüğü tespit edilmişti. Bu sebeple mevcut sistem 

üzerinden bir tasarım optimizasyon sürecine gidildi. 

Sistemin optimize edilmesi için ideal sistemlere yaklaştırmak amacıyla Ackermanı 

etkileyen parametreler araştırılıp çeşitli simülasyon çalışmalarıyla optimum değerleri 

içeren tasarım seçildi. Optimizasyon çalışmalarında üzerinde durduğumuz parametreler 

aşağıdaki gibidir; 

 

-Rot kolu uzunluğu 

-Yönlendirme kolu uzunluğu  

-Rot kolu konumu 

-Yönlendirme kolu konumu 

 

Adams Car modülü üzerinden yapılan yönlendirme simülasyonları sonucunda rot 

kollarının 40 mm ve kremayerin ise iki ucundun simetrik olarak 65 mm toplamda 130mm 

kesim uygulandı. Yönlendirme kolunun aksonla olan açısı değiştirildi. Uzunlukların 

değişmesine sebep olan bir diğer etken ise yeni şasi tasarımının mevcut tasarıma göre 

daha dar iz genişliğine sahip olmasıdır. Yapılan değişimler Adams yazılımında bulunan 

Hardpoints Table modülüne aktarılmıştır. Mafsal askı noktalarının ölçümleri imkanlar 

dahilinde hassas ölçülmüştür. Gözlemlenen yönlendirme grafikleri  

Raporun devamında verilmiştir. 
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Aracın yönlendirme sistemi optimize edilerek direksiyon tam sağdan tam sola 

çevrildiğindeki durumun ideal yönlendirme açıları ve mevcut sistemin yönlendirme 

açılarına ait simülasyon sonucu Grafik 13.1 ve Grafik 13.2’de gösterilmiştir. Simülasyon 

sonucu çıkarılan grafikte direksiyonu tam çevirdiğimizde iç ve dış açının 30-35 derece 

ideal dönüş açı aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Grafik 13.3’de aracımızın dönüşünde 

iç ve dış tekerlerin yaptığı mevcut açıları ideal yönlendirme açıları ile karşılaştırıldığında 

olabilecek en yakın değerlere ulaşıldığı gözlendi. 

Grafik 13.1 İdeal Ackermana Göre İç Teker ve Dış Teker Dönüş Açıları

 

Grafik 13.2 Direksiyon Simidi Dönüş Açısına Göre İç Teker ve Dış Teker Dönüş 

Açıları
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Grafik 13.3 Optimize Edilmiş Sistemin İdeal Ackerman Açıları ile Karşılaştırılması 

 

 

Aracın direksiyonunun simidinin sıfır konumundan taşıtın sola doğru viraj aldığı durum 

Grafik 13.4’te Adams programı üzerinden çizdirilmiştir. Ayrıca iç ve dış tekerleklerin dönüş 

açıları ile ideal dönüş açı değerleri Grafik 13.5’te karşılaştırılmıştır. 

 

Grafik 13.4 Sola Dönüş Esnasında Tekerlekler Arası Açı İlişkisi 
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Grafik 13.5 Sola Dönüş Esnasında İdeal Yönlendirme Açıları ve Mevcut Açılar 

 

 

Aracımızın yönlendirme açılarının Ackerman prensibine göre hata miktarı Grafik 13.6’da 

gösterilmiştir. Bu sapma değerinin maksimum 3 derece olduğu saptanmıştır. Yapılan 

analiz neticesinde optimize edilmiş sistemin eski sisteme göre ideale çok daha fazla 

yaklaştığı gözlemlenmiştir.  

Grafik 13.6 Ackerman Hatası 

 

 

Simülasyonlar sonrası Ackerman prensibinde olduğu gibi iç açının dış açıdan daha keskin 

döndüğü gözlemlenmiştir. Yapılan optimizasyonda grafik değerlerinin yanında 

yönlendirme analizinde bulunan animasyon modülü ile de sistemde oluşabilecek 

kararsızlık ve anstabilizasyon durumları da incelenmiştir. Aracın sağa veya sola dönüşü 
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esnasında yönlendirme ve rot kollarının hareket esnasında diğer parçalarla olan 

mesafesine de dikkat edildi. 

13.4 Tasarım Kinematiği 

 

Aracımızın tasarım kinematiğinde araç çok yavaş hızda hareket halindeyken tekerleklerin 

kaymaz hale gelmelerini sağlayan prensip olan Ackerman Prensibi ve kinematik 

denklemleri kullanılmıştır.  

𝑐𝑜𝑡𝛿𝑜−𝑐𝑜𝑡𝛿𝑖=𝑤/𝑙 (13.1) 

𝛿𝑖 iç tekerleğin dönüş açısı ve 𝛿𝑜 dış tekerleğin dönüş açısıdır; 𝑤 aracın aks aralığı, 𝑙 taşıt 

iz genişliğidir. 

 

 

Şekil 13.2 Araç Aks Mesafeleri 

 

Şekil 13.2’de gösterilen aracımızın aks aralığı (𝑤) 1019 mm, taşıt iz genişliği (𝑙) 2660 

mm’dir.  

 

𝑐𝑜𝑡𝛿 =
𝑐𝑜𝑡𝛿𝑜+𝑐𝑜𝑡𝛿𝑖

2
 (13.2)  

 

 

Ön tekerleklerin ortalama dönme açısı denklem 12.2’ye göre 𝛿=33,22 derecedir. 
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𝑌ö𝑛𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤

Ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
 (13.3)  

 

Direksiyon simidi 450 derece dönme hareketi sağladığından direksiyon simidi dönme açısı 

450 derecedir. Yönlendirme oranı ise Denklem 13.3’e göre 13,54 olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 13.3 Dönme Yarıçapları 

 

𝑅 = √𝑎2
2 + 𝑙2𝑐𝑜𝑡2𝛿   (13.4)   𝑅2 = 𝑎2

2 + 𝑅1
2  (13.5) 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = √(𝑅𝑚𝑖𝑛 + 𝑤)2 + (𝑙 + 𝑔)2   (13.7)   𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑅1 −
1

2
𝑤  (13.6)  

 

Taşıtın bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapları kinematik 

denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. R değeri aracımızın ani dönme merkezi ile ağırlık 

merkezi arasındaki en kısa mesafe olup Denklem 13.4 kullanılarak 𝑅 = 5255.03 mm 

hesaplanmıştır. Denklem 13.6 kullanılarak 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 4629.76 𝑚𝑚, Denklem 13.7 

kullanılarak 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 6497.12 𝑚𝑚  olarak hesaplanmıştır. (Aracın g değeri 542 mm ve 

aracın a2 değeri 1097 mm’dir).   
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Şekil 13.4 Bisiklet Modeli 

    

Dönme yarıçapları Denklem 13.5 kullanılarak aracın ani dönme merkezi olan O noktası 

ile ağırlık merkezi olan C noktası arasındaki yatay uzaklığı gösteren 𝑅1 = 5139.26 𝑚𝑚 

olarak hesaplanmıştır. 

 

13.5 Direksiyon Sistemi Kinematik Test Videosu 

 

Direksiyon sistemimizde bulunan rot kolu, yönlendirme kolu ve kremayer hareketli 

parçaları süspansiyon sisteminde bulunan hareketli parçalarla sürüş esnasında belli bir 

mesafeyi koruması gerekmektedir. Aracımız mekanik tasarımlarında genel olarak 

hareketsiz-hareketli iki parçanın eş güdümlü çalışması esnasında en az 15 mm aralarında 

mesafe olması; hareketli-hareketli iki parçanın eş güdümlü çalışması esnasında ise en az 

20 mm mesafenin korunmasına dikkat edilmiştir. Böylelikle istenmeyen darbelerden 

parçaların birbirine zarar verme ihtimali minimum düzeyde tutulmuştur. 

 

Linki verilen videoda süspansiyon sistemi ve direksiyon sisteminin farklı tipte yollarda 

çalışma dinamikleri incelenmiştir. 

 

https://sendgb.com/fYtbJRacBIo 

 

https://sendgb.com/fYtbJRacBIo
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14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

15.a. Teknik Resim 
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15.b. Mukavemet Analizi 

 

Araç üzerinde kullanılan Roll Cage tasarımı yapılırken sürücünün güvenliği için 

doğru malzeme seçimine ve ilgili analiz sonuçlarına dikkat edildi. RollCage malzemesi 

olarak Alüminyum 6061 T4 kullanıldı. Kullanılan malzemenin mekanik özellikleri Tablo 

15.1’te belirtilmiştir. Analiz bölümünde ise statik analiz yapıldı. Statik analiz, “Teknik Rapor 

Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirildi. Statik analizin 

sonuçlarında ise yer değiştirme ve emniyet katsayısı değerleri incelendi. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda 1 kN kuvvete maruz kalan rollcage’te sürücünün güvenliğini tehdit 

edecek derecede sehim meydana gelmediği gözlemlenmiştir. Analiz sonuçları 

doğrultusunda sürücünün zarar görmeyeceği derecede yer değiştirme meydana geldiği 

gözlemlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 15.1 Kullanılan Roll Cage Tasarımı 

 

 

 

 

 

Tablo 15.1 Al 6061 T4 Malzemenin Özellikleri 

Yoğunluk 
2.7E-06 kg / 

mm^3 

Young Modülü 69000 MPa 

Poisson Oranı 0.33 

Akma 

Dayanımı 
276 MPa 

Çekme 

Dayanımı 
310 MPa 
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15.b.1 Statik Analiz 

Statik analiz gerçekleştirilirken Roll Cage şasiye kaynakladığı 8 farklı yüzeyden 

sabitlendi. Roll Cage’in üst ve alt bölümlerine 1kN’luk kuvvet uygulandı. Statik analiz için 

sabitleme noktaları ve kuvvetlerin girildiği parametreler Görsel 1.2’de gösterilmiştir. Analiz 

sonucu incelenmeden önce teknik rapor kılavuzunda belirtilen değer hesaplandı ((Üst ve 

alt nokta arasındaki fark) / 200). Elde edilen analiz sonucu hesaplanan değerden küçük 

olduğu için kullanılan Roll Cage tasarımının güvenlik bakımından uygun olduğuna karar 

verildi. Roll Cage üzerine farklı kuvvetler uygulandığında elde edilen analiz sonuçları 

Tablo 15.2’de verilmiştir. 1kN’luk kuvvet uygulandığında elde edilen analiz sonucu Görsel 

15.4’te verilmiştir. 

Görsel 15.2 Kuvvetlerin Uygulandığı Konumlar 

 

Teknik rapor kılavuzunda belirtilen hesaplama işlemine göre kullanılan Roll Cage’in maks. 

Yer değiştirme değeri ((860-550) / 200 = 1.55 cm) 1.55 cm olarak hesaplanmıştır. 1 kN 

kuvvet değerinden farklı olarak 500 N ve 1,5 kN kuvvetlerde de statik analiz yapılmış 

sonuçları Tablo 15.2’de verilmiştir. 1 kN yükte Fusion360 yazılımının Simulation modülü 

ile hesaplanan yer değiştirme değeri 1.39 cm’dir.  

Uygulanan 

Kuvvet (kN) 

Emniyet 

Katsayısı 

Von Mises 

(MPa) 

Maks. Yer Değiştirme  

(cm) 

0.5 9.29 39.7 0.699 

1 4.64 79.52 1.399 

1.5 3.09 119.3 2.098 

Tablo 15.2 Farklı Kuvvetler Uygulandığında Elde Edilen Analiz Sonuçları 
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Görsel 15.3 Yer Değiştirme (1kN Statik Yük Sonucunda) 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 15.4 Statik Analiz Yer Değiştirme Sonucu 

15.c. Dış Kabuk 
 

Aracımızın kabuk tasarımı uzun bir CAD ve simülasyon sürecinin ardından pek çok 

faktör göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Seçimimizde sırasıyla güvenirlilik, verimlilik, 

üretim süreci ve maliyet faktörleri göz önünde bulundurulmuştur. Tasarımımızda 
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sürücünün görüş açısının yeterince geniş olması ve bunun sayesinde kazaların önlenmesi 

önceliklendirilmiştir. 

Kabuğumuzun verimliliğini ölçmekte ANSYS ve SpaceClaim programlarında 

yapmış olduğumuz simülasyonlar baz alınmıştır. Öncelikle, aracın seyrinde iki sürtünme 

kuvveti oluşmaktadır. Bu iki sürtünme kuvveti rüzgarın oluşturduğu sürüklenme kuvveti ile 

teker ve asfalt arasında oluşan yuvarlanma direncidir. ANSYS programında yapmış 

olduğumuz simülasyonların sonuçları ve görselleri Görsel 15.5 ve Görsel 15.6’da 

verilmiştir. 

Referans Hız: 50 km/h = 13,889 m/s 

Projeksiyon Kesit Alanı: 1,12 m2 

Havanın Yoğuluğu: 1,225 kg/m3 

Sürüklenme katsayısı (Ansys Fluent ile dış akış analizi yapılarak elde edilmiştir) : 0,26 

 

 

Görsel 15.5 

 

Görsel 15.6 
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FD = (1/2)*ρ*V2*A*CD = 0,5*1,225* (13,889)2*1,12*0,26 = 34.4064 N 

 

SpaceClaim programında araç muhafazasını oluşturduğumuzda muhafanın 

ortalama uzunlukları: uzunluğu 4000 mm, genişliği 1400 mm, yükseklik 1100 mm 

olmuştur. Oluşturacağımız rüzgar tüneli modelinin ölçüleri şu şekilde belirlenmiştir: 

uzunluğun 4 katı kadar öne 6 katı kadar arkaya, genişliğin 2 katı sağa 2 katı kadar sola 

ve yüksekliğin 2 katı yukarıya olacak şekilde rüzgar tüneli modeli hazırlandı. Oluşturulan 

tünel Görsel 15.7’de verilmiştir. 

 

Görsel 15.7 Rüzgar Tüneli 

Ağ aşamasında rüzgâr tüneline daha kaba bir ağ yapılıp araç geometrisinde 

sıklaşarak daha detaylı bir ağ yapılması hedeflenmiştir. Bu oluşturulan ağ yapısı Görsel 

15.8’de verilmiştir. 

 

 

Görsel 15.8 Ağ Yapısı 

 

Ağ yapısında 165727 düğüm, 945617 eleman bulunmaktadır. Maksimum çarpıklık 

metriği 0.81, minimum dikey kalite metriği 0,17 olarak saptanmıştır. 
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Ansys Fluent ile yaptığımız analizde türbülans modeli olarak SST k-omega modele 

en uygunluğundan dolayı tercih edilmiştir. Kabuk tasarımımız ayrıntı içeren bir model 

olduğu için çözüm yönteminde ‘coupled’ yöntemi tercih edilmiştir. 

 

Kabuğumuzun üretim sürecinde takip ettiğimiz akış analizleri sonucunda ilk başta 

Esmarin Tekne İmalat firmasında tasarımımıza uygun olarak işlenen köpük modelleme 

işlemi Görsel 15.10’de gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin ardından 2 mm 

Jelkot uygulaması ile kalıbımız oluşturulmuştur. Tetraktis Kompozit firmasında kalıbımız 

modelinden ayrıldıktan sonra bizim tarafımızdan cam elyaf malzemenin elle yatırılması 

metodu ile kabuğumuz iki parça şeklinde üretilmiştir. Bu iki parçanın birleştirilmesi – süreç 

Görsel 15.11’ de verilmiştir.- ardından boya ve zımpara -Görsel 15.12’ de verilmiştir.- 

işlemleri ile istenilen estetik görüntüye ulaştırılmıştır. Elle yatırma metodunun seçilme 

sebebi düşük yatırım gereksinimi ve sonradan değişikliklerin istenildiği takdirde kolayca 

yapılabilmesi gibi AR-GE süreci bakımından önemli etkenler olmuştur. Son maliyet 

hesabımız ise metrekare başına 300 Euro olarak belirlenmiştir. Tasarımımızın son hali 

Görsel 15.9’de verilmiştir. 

 

 

Görsel 15.9 
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Görsel 15.10 

 

Görsel 15.11 
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Görsel 15.12 

 

15.e. Maliyet Tablosu 
 

2021 çalışmalarında tüm sistem en baştan tasarlanmamıştır. Bu sebeple tüm malzemeler 

için maddi harcama yapılmamıştır. Aracımız mekanik sistemlerinde kullanılan 

malzemeler, her sistem için listelenmiştir. Araç maliyetinin bir kısmı malzeme karşılığında 

sponsorluk çalışmaları ile karşılanmıştır. Sponsorluk çalışmaları ile karşılanan 

malzemeler, karşılayan firmanın ismi ile belirtilmiştir. 

 

15.e.1 Şasi Sistemi 

Şasi üretiminde kullandığımız Al6061-T4 profiller için Eskişehir Korel A.Ş. ve Seydişehir 

Alüminyum firmaları ilgili profilleri ve ısıl işlemleri takımımız sponsorluk anlaşması gereği 

sağlamaktadırlar. İlgili ihtiyaç duyulan profil listesi Tablo 15.3 ve Tablo 15.4’deki gibidir. 

Profillerin kaynak işlemleri için ise Tekniker Makine firması destek vermektedir. 
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Tablo 15.3 

 

Tablo 15.4 

 

 

15.e.2 Süspansiyon Sistemi 

Süspansiyon sistemi A-kolları ve amortisör parçaları geçtiğimiz yıllarda çalışma yapan 

Satın alma-Sponsorluk ekibimiz tarafından malzeme satın alınması ve tedariği 

gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılan çalışmalarda süspansiyon sisteminde bulunan Akson 

parçası için Gövde AISI 8620 ve Mil AISI 4140 malzemeler, Eskişehir OSB Teknik Koleji 

okul yönetimi tarafından, takımımızın lise öğrencilerine tecrübe aktarımı karşılığında 

sağlanmıştır. 
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15.e.3 Jantlar 

Aracımız tasarımı gereği ve Anlaş marka lastiklerin 16” olmasından dolayı, uygun 

motosiklet jant üretimi bu yıl planlanamamıştır. Bu sebeple aracımızda bulunan üç adet 

jant Çinli bir firmadan satın alınmıştır. Harcama gümrük vergisi haricinde 473 dolara mal 

olmuştur. Motor parçamızın bulunduğu tahrik jantı ise Yurt içinde tasarım ve analizlerinin 

Mavera Teknoloji Takımına ait olan bir üretim gerçekleştirilmiştir. Üretim maliyeti toplamda 

10750 Tl’sına mal oldu. İlgili maliyeti Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu 

üstlendi. 

Görsel 15.13 Özgün Tasarım Jant 

 

 

15.e.4 Fren Sistemi 

Aracımızda Tofaş fren merkezi, teflon hortumlar ve Mondial Fren Kaliper ve 4 mm fren 

diski ile hibrit bir sistem kurulmuştur. Sistemin kurulum masrafları 2019 sezonu 

çalışmalarında karşılanmış olup, 2021 dönemi çalışmaları için bakım masrafları ve yağ 

dolumu için maddi harcama yapılmıştır. 
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16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 
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19. ORİJİNAL TASARIM 

 

 Aracımız 2021 mekanik sistem çalışmalarında şasi tasarımının, direksiyon simidi 

ve motor jant tasarımları orijinal olarak Mavera Teknoloji Takımı çalışmaları 

doğrultusunda üretilmiştir.  

19.1. Şasi Sistemi 

Araç tasarımımızda merdiven tipi, orta alandaki profillerde sehimi azaltmak amacıyla da 

X tipi hibrit bir şasi tasarımı gerçekleştirildi. Araç iz genişliği ve aks açıklığı mesafeleri göz 

önünde bulundurularak şasi boyutları belirlendi. Tasarım aşamasında araç tekerleklerine 

statik durumda dengeli bir yük dağılımı olması için şasi tasarımının araç ortasından geçen 

düzleme göre simetrik olmasına dikkat edildi. Tasarım sonrası statik analiz süreciyle eş 

zamanlı olarak malzeme seçim süreci de gerçekleştirildi. Bu süreçte standart malzeme 

boyutları, malzemede istenilen dayanım, maliyet ve hafiflik ön planda tutularak 

araştırmalar yapıldı. 

Malzeme Seçimi 

Malzeme araştırma süreci sonucunda şasi malzemesi olarak Al-6061-T4 ısıl işlem görmüş 

malzemenin kullanımı tercih edildi. 

Al-6061-T4 malzemesinin mekanik özellikleri incelendiğinde düşük yoğunluk, uygun 

sertlik, yüksek akma dayanımı gibi özelliklere sahip olduğundan dolayı en uygun şasi 

malzemesi olarak kabul edildi.  

Profil kullanımı ile kaynak işçiliği, fiber döküm yöntemleri ile üretilen şasi tasarımlarına 

göre boyutsal ve tasarımsal olarak uygulanabilecek işlem kolaylığı da göz önünde 

bulunduruldu. Örneğin yanlış tasarlanan bir ölçünün veya zamanla zarar görmüş profillerin 

bakımı ve değişimi için kesme ve kaynak işlemleri ile müdahale edilebilmesi zaman 

kayıplarının önüne geçmektedir. 

Al-6061-T4 malzemesine ait bazı özellikler Tablo 19.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 19.1 Alüminyum 6061-T4 Malzemesinin Özellikleri 

Özellik Değer Birim 

Elastikiyet Modülü 68900 MPa 
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Poisson Oranı 0.33  

Çekme Dayanımı 310 MPa 

Akma mukavemeti 276 MPa 

Yoğunluk 2,7 g/cm3 

 

Tasarım Süreci 

Özgün şasi tasarımımızın iş akış diyagramı Diyagram 19.1’de gösterildiği gibidir. 

Diyagram 19.1 

 

İş Akışı ile ilgili notlar: 

Boru profillerin birbirlerine kaynaklanması için profillere açılan kaynak ağızlarının 

işçiliğinin zorluğu ve zaman kaybına yol açma ihtimalinden dolayı bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. 

Boru profillerin küpeşte sistemlerinde olduğu gibi “dirsek”, “t” ve benzeri bağlantı 

elemanları kullanılarak oluşturulması halinde ise ek olarak kullanılacak elemanların 

(cıvata, somun, bağlantı elemanları vb.) şasi montaj maliyetini arttıracağından ve ek 



 

143 

 

bağlantı elemanlarının dinamik yük taşıma kabiliyetini azalttığından, tespit edilen kütle 

düşüşü değerli bulunmamıştır. 

Tercih edilen kutu profillerde batarya ve sürücüyü taşıyan profillerin kısa 

kenarlarının, dikey konumlandırma, yükü taşıyabilecek şekilde kullanımı profilde 

oluşabilecek sehim miktarının yatay konumlandırmaya göre daha az olmasından dolayı 

tercih edilmiştir. 

Aracın Tekerlek Kinematik Analizlerinde de gözlemlendiği üzere amortisör yay 

parçasının çalışması açısından aracın tümsek ve çukur sürüşü esnasında profillerde 

bulunan kaynak noktalarından darbeyi sönümlememesi için tasarımda boydan boya 

kesim işlemi yapılmamış iki adet profil tercih edilmiştir ve merdiven şasinin bu avantajı 

kullanılmıştır. X tipi şasi seçimi ile de sürücünün araç üzerindeki yük dağılımı dengeli bir 

hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Şasimize montajlanan bataryanın aracın hareketi esnasında sabit ve stabil 

kalabilmesi, araç ile bir bütünlük sağlaması amacıyla bir kafes yapısı oluşturuldu. 

Ergonomik kullanım ve yerinde bakım işlemlerinin kolayca gerçekleştirilmesi için piyasada 

kullanılan endüstriyel teleskobik raylar ile bir çekmece sistemi tasarlandı. Üretimi yapılan 

sistemin tasarımı Görsel 19.1’dedir. 

Görsel 19.1 Batarya Çekmecesi Tasarımı (Teleskopik Ray Kullanıldı) 

 

Teleskobik rayın aracın hareketi esnasında oluşabilecek dinamik yükleri 

karşılayabilecek uygunlukta olduğu ürün kataloğundan teyit edilmiştir. Rayın kullanım 

esnasında kendi emniyet kilidine ek olarak mekanik bir pim bağlantısı ile rayın bulunduğu 

profil kafesi de araca sabitlenmiş ve kinematik testleri Mavera Teknoloji Takımı tarafından 

yapılmıştır.  



 

144 

 

Başlangıç tasarımı (Başlangıç tasarımı Görsel 19.2’de verilmiştir.) üzerinde belirli 

yükler uygulanarak yapılan analizlerde emniyet katsayısı hedeflenen 2 ve üzeri değerini 

sağlamadığı için tasarım optimizasyonu aşaması ile tasarım süreci devam etmiştir. 

Emniyet katsayısı iyileştirme işlemi tasarım üzerinde oluşan maksimum 

gerilmelerin olabildiğince daha fazla yüzey tarafından karşılanması sağlanması amacı ile 

tasarım iyileştirilmeleri yapıldı. 

Görsel 19.2 Başlangıç Tasarımı 

 

 

Tasarım İyileştirmeleri 

Ana profil üzerinde gerilmenin fazla olduğu yerler tespit edildi ve bu bölgelere 

destek olması ve sehim miktarını azaltması için ek tasarımlar eklendi. Yer değiştirmenin 

fazla olduğu bölümler Görsel 19.3’te gösterilmiştir. 

Görsel 19.3 Yer değiştirme Skalası 
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Ana profilde gerilmenin fazla olduğu yerler 5 mm et kalınlığında L profiller ile 

desteklendi. (Eklenen L profil Görsel 19.4 ve Görsel 19.5’te gösterilmiştir) Bu destekleme 

sonucunda ana profilde sehim azaldı. 

Görsel 19.4 Köşebent Desteği 

 

Görsel 19.5 Köşebent Desteği 

 

Koltuk profilleri yüksek miktarda yüke maruz kaldığı için maksimum yer değiştirme 

olan profiller belirlendi. Bu gerilmeye ve ana profildeki burulmalara çözüm olarak ana 

profillerin ortasına 2 mm et kalınlığındaki dikdörtgen profilden oluşturulmuş çapraz destek 

eklendi. Bu çapraz destek koltuk profillerini alt kısımdan destekleyerek ve iki ana profilin 

burulmasını da önleyecek şekilde uygun kesim açısı ile konumlandırıldı. Eklenen çapraz 

destek Görsel 19.6’da gösterilmiştir. 

Görsel 19.6 Çapraz Koltuk Destekleri 
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Analiz Süreci 

Şasi üzerindeki iyileştirmelerden sonra statik yük analizi tekrar gerçekleştirildi ve 

analiz süreci şu şekilde ilerledi; 

Sürücü ve batarya araç üzerinde şasiye etki eden en büyük yükler, mevcut kuvvetlere belli 

bir güvenlik kuvveti daha eklenerek statik yük bölgeleri şasi üzerinde işaretlendi. Şasi askı 

noktaları olarak Double Wishbone süspansiyon sisteminde bulunan A kollarının şasiye 

bağlı olduğu U bağlantı parçaları seçildi. Güvenilir bir analiz olması için uygun mesh 

metrikleri kontrol edilerek statik analiz tekrarlandı. Analizler sonucunda profillerin kullanım 

yerlerine göre farklı boyutlarda profil ekleme ve çıkarma işlemleri gerçekleştirildi. Son 

analiz sonucu Görsel 19.7’de gösterilmiştir. 

Görsel 19.7 Analiz Sonucu 
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19.2. Motor Jantı 

2021 Yarışma döneminde Teknofest tarafından sağlanan Anlaş marka lastiklerin 

16” olması sebebiyle, BLDC Hub Motor’un bulunduğu teker haricinde aracın diğer üç 

tekeri yurt dışından tedarik edilmiştir. 16” Boyutlarında yurt içinde fren diski 

montajlanabilen kısıtlı sayıda motor yedek parçası bulunmaktadır. Motorun bulunduğu 

tekerlek için ise tasarım ve analiz süreçlerinin tamamen Mavera Teknoloji Takımı’na ait 

orijinal tasarım bir jant üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen Jantta Al7075 alüminyum 

malzeme hafiflik ve mukavemeti açısından tercih edilmiştir. Üretilen motor jantı Görsel 

19.8’de gösterilmiştir. 

Görsel 19.8 Motor Jantı 

 

 

Motor Jantı Tasarım Süreci 

Mavera Teknoloji Takımı tarafından üretilen BLDC Hub Motor’unun dış kapağı 

sonradan bijon delikleri bulunan bir jant ile cıvata bağlantısıyla montajlanabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Altı adet bijon deliği bulunan motor dış kapağına jantta bulunan aynı yay 

açısı ile oluşturulmuş altı adet bijon deliği denk gelecek şekilde jant tasarımına 

başlanmıştır. Motora bağlanacak bölgede açılacak deliklerin dış yüzeylere olan et 

kalınlıkları zeminden Jant merkezine gelen 1800 N tepki kuvvetini taşıyabilecek mesafede 

tasarlanmıştır. Aynı şekilde “Y” harfine benzer jant kollarının genişlik ve kalınlıkları da 

Fusion360 programının simülasyon modülündeki statik analizler sonucunda optimize 
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edilmiştir. Lastiklerin montajlandığı jant yüzeyi ise Teknofest tarafından sağlanan standart 

lastik ebatlarına uygun bir şekilde tasarlanarak üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

19.3. Direksiyon Simidi ve Ön Kokpit 

Aracımız yerli direksiyon sistemi için tasarlanan ve Eskişehir’de bulunan Tripedia 

Baskı Atölyesinin desteği ile üretimini yapmış olduğumuz PLA malzeme direksiyon 

simidine sahiptir. Aracımızın ön düzeninde herhangi bir ağır yük bulunmaması ve 

direksiyon simidinin hafif olması aracımızın manevra kabiliyetine de etkisi dinamik 

testlerde gözlemlenmiştir. 

Görsel 19.9 Direksiyon Simidi 

 

Direksiyon simidi ve Araç Kontrol Sistemi Nextion ekranının montajlandığı, araç 

kontrol switchlerinin konumlandığı ön kokpit (göğüs) Dekota Foreks adında ametal bir 

malzemeden üretilmiştir. Şık bir görünüm elde etmek amaçlı kumaş kaplama işlemlerinin 

tamamı ekibimiz tarafından yapılmıştır. 

Görsel 19.10 Ön Kokpit Düzeni 

 


