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1. Araç Özellikleri Tablosu  

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3324.3 

Genişlik mm 1361.9 

Yükseklik Mm 1133.1 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

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

Motor Tip  BLDC 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır ürün  

Motor gücü kW 3*2 

Motor verimliliği % 97 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 10.5*2 

Batarya type 18650 Lityum-iyon 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 74 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 15 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 84 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 1110 
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2. Dinamik Sürüş Testi  

Takımımız pandemi koşullarında kurulmuş bir takımdır. Takımımızın buluşması 

çok zorlu olduğundan dolayı sürüş testini yetiştiremedik. Aracın şuan batarya 

paketi, motoru, motor sürücüsü, şasisi, gövdesi, direksiyon sistemi vb aksamları 

hazırdır, eksik olan birkaç parça da bir an evvel temin edilip araç 1 Eylül günü 

yürür halde yarışma alanına gelecektir. 

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. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

6. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

7. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☐ 

8. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

9. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

10. Kapı mekanizması Opsiyonel ☐ 
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4. Motor:  

MOTOR PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI 

Motor İsterleri 

Hız = 18 m/s 

-Hızımız bu şekilde seçmemizin nedeni, 2 km olan yarış parkurunu 30 tur dönecek 

olmamız ve bunu 65 dakika içinde yapmamız gerekmesidir. 30*2*60/65 = 55.4 km/h  

15.38 m/s ortalama hıza ihtiyacımız var. Virajlardaki hız kaybı, kalkışta geçecek olan 

zaman gibi kayıpları da hesaba katarak %20’lik bir pay bıraktık ve 18 m/s üzerine karar 

kıldık. 

İvmelenme = 0.4 m/s^2 

İvmemizi bu şekilde seçmemizin nedeni, aşırı hızlı bir şekilde hızlanmaya ihtiyacımız 

olmaması. Yüksek ivme, motorun daha fazla güce ihtiyacı olmasını sağları, dolayısıyla 

motor da bataryadan daha yüksek bir güç çekerek verimliliği düşürür. Dolayısıyla 

ivmeyi 0.4 m/s^2 almaya karar verdik. 

Jant çapı  = 17 inç (42-43cm) 

Hava sürtünmesi ; FA= 0,5 . C . S . p . V2  16,6N 

Yuvarlanma direnci ; FR = f . m.  g 25N 

İvmelenme kuvveti ; Fa = m . a 184N 

Toplam kuvvet ; Ftop = 16,6 + 25 + 184 =225,6N 

Toplam güç ; Ptop= 225,6 . 18 = 4061W  

Gerekecek olan toplam güç, bizim aracımızda 2 farklı motor tarafından üretilecektir. İki 

arka tekerleğin her birinde bir tane olmak üzere 3 kilowatt güce sahip iki adet motor 

kullanmayı planlıyoruz.  

Devir; n = (18 . 60)/(42) =818.5 rpm  

Moment ; T =40 Nm 

Motor gerilimi = 100V  

Akım ; I =15 A 

Akımı düşük tutuk gerilimi yükseltmemizin nedeni, oluşabilecek ısıyı azaltarak 

parçaların yanmasını engellemektir. 

Motor Temel Boyutları 

TRV= = 20kN/m^3  
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Motorumuz hub motor olacağından dolayı deneysel verileri kullanarak TRV değerimizi, 

20 olarak aldık.  

TRV = 20kN/m^3   ve  T= 4ONm için   D2L = 0,040 . 4 /  . 20 = 2,55 . 10-3 m3  

λ = L/p  = 1,5 (Yüksek verimlilik ve minimum maliyet için ) 

-λ değerini 1 de alabilirdik, fakat verimliliği artırmak için Efficiency Challenge 

kanalındaki videodaki önergelere uyarak 1.5 almaya karar verdik.  

-Motorumuzda 36 oluk, 24 kutup kullanmaya karar verdik.  

Kutup adımı ;P =  = 30,76mm 

Paket uzunluğu ; L = 46mm 

Stator dış çapı ; D = 235 mm  

Ns = 36 oluk ve 2p= 24 kutuplu  q==0,5 

Po = NS / 2p = 1,5 ve y = 1  için kdv =1 ve kpv = 0,85  

Bu kayıpları hesaplarken yaptığımız araştırmalar sonucu kabul yaparak bu değere 

karar verdik. 

Kw1 = kdv . kpv  = 0,85 

f = 163,7 Hz 

Vrms =  = 39,95 V 

Bg = 0,85 

Endüklenen faz gerilimi (EMF) ; E =  . kw1 . wa .f.  39,95 

Kutup başına akı ; Bg . p . L = 0,76.10-3 Wb  

Faz başına sarım sayısı ; Wa =E /  . kw1 . f .  85,03  

Toplam iletken sayısı ; Z = 2 . m . wa = 510,18 

Oluk başına iletken sayısı ; z0 =Z/Ns = 14,17  

Çift katmalı sargı için spir sayısı 7 tur olacaktır .  

Yeni durumda Bg = 0,85 . =0,84T 

Motorun oluk adımı ; o =20,51 mm 

Bd = 1,7 T        kfe  = 0,95 

Diş genişliği ; bd  = P . Bg /  . kfe . Bd =10,67 mm 
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Oluk üst genişliği ; b0  = o - bd  = 10,25 mm 

Stator boyunduruğu ; hb =P . Bg / 2 . kfe . Bd  = 9,07 mm 

Maksimum stator iç çapı ; Di = D – 2ho – 2hb  = 140,86 mm  

Hava aralığı  

-Aralık teorik olarak bu kadar olmasına rağmen, pratikte bunu üretmek zor olduğundan 

dolayı boşluk 1 mm olarak seçilmiştir. 

Rotor boyunduruğu ; hrb =P . Bg / 2 . kfe . Brb =  9,069 mm 

Motor dış çapı = Do = D + 2g + 2dmag +2hrb = 265.14 mm (dmag = 5 mm) 

-Mıknatıs kalınlığı, boşluk değerinin yaklaşık 10 katı olarak alınabilir, fakat aşırı güçlü 

bir motor istemediğimizden dolayı 5 mm uygun görüldü 

Mıknatıs yayının kutup adımına oranı : % 75  

Faz akımı ; If  = 26,76  

J = 5 A/mm2   

-Bu J değerini almamızın nedeni motorumuzun ne tam kapalı, ne de fan soğutmalı 

olmasıdır. Hub motor olacağından dolayı ikisinin arasında olacak, dolayısıyla değeri 

de tablodan bu iki kategorinin arasında bir değer olarak aldık. 

İletken kesiti ; qcu = If / J  = 5,352mm^2 

Asl = 124,88mm^2 

  5,352 

İletken yarıçap ; r = 0,4933261   R = 0,98966522     alınan R = 0,965 

Saç malzeme  = M2305A    Rotor saç = JFE  steel  50JN230 

Buradan sonra işlemlerimizi RMxprt programını kullanarak yaptık. Buradan elde 

ettiğimiz değerler ve grafikler aşağıdaki gibidir 
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Motorumuzdan veri alıp sürücü ile iletişim kurabilmesini sağlaması için Hall Effect 

sensörleri kullanmaya karar verdik. 120 derecelik açı ile ayrılmış 3 adet sensör 

kullanacağız. Stator üzerindeki yerleri aşağıdaki resimdeki gibidir 

 

 

 

Motorumuzun BLDC tip olmasından ve oluk sayımızın yüksek (36) olmasından dolayı 

motorumuz normale göre biraz daha fazla ısınacak. Bu ısınmayı engellemek ve sürücü 

dahil olmak üzere diğer sistemlerde yanmayı engellemek, motorun içinde de 

bobinlerdeki bakır tellerin ısınmasını azaltmak için düşük akım, yüksek voltaj ile 

çalışmaya karar verdik. 

Motorumuzun tipi hub motor olduğundan dolayı, jantın üzerindeki hava boşluklarından 

içeriye hava akışı olacak. Aynı zamanda m-bu içeriye gelen hava tekerin dönüşünden 

ve aracın gidişinden dolayı, hızlı bir şekilde girecek. Bu akışın hızlı olması, Reynolds 

sayısını ve Nusselt sayısını etkileyerek, hava ile motor içindeki ısınan yerler arasındaki 

koveksiyonel ısı iletim katsayısını artıracak, dolayısıyla soğutmayı kolaylaştıracak. 

Soğutma için ilk fikrimiz, batarya sistemi için yaptığımız sıvı soğutma sisteminin 

benzerini yapmaktı. Fakat teker, dolayısıyla motor sürekli dönme halinde olacağından 

mütevellit, bu seçeneğin kullanımının çok zor olacağını ve eksilerinin artılarına üstün 

geleceğine karar verdik. Hocalarımızla yaptığımız görüşmelerde hocalarımız, bu tür bir 

motorun sıcaklığının yaklaşık 50oC civarlarında yatışkanlığa (steady state) 

ulaşacağını, bu sıcaklığın da risk oluşturmayacağını söylediler. Fakat biz her ihitmale 
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karşı bir fan koyma fikrine sahibiz. Aracı fiziksel olarak üretmeye başlayıp testleri 

yaptığımızda, bu yaptığımzı kabulün doğru olup olmadığını anlayıp bir fan (gerekirse) 

koyacağız inşallah. 85oC civarlarına ulaştığımızda, kullanmayı planladığımız 

neodymium mıknatıslar demagnetize olacağından dolayı bu sıcaklığa ulaşmamak için 

aracın el verdiği en iyi soğutma yöntemlerini kullanıp sıcaklığın bu seviyeye ulaşmasını 

engellemeye çalışacağız. 

Q = I^2*R formülüne bakarak, üretilen ısının akımın karesi ve direnç ile doğru orantılı 

olduğunu görürüz. 

 

 

Direnç yaklaşımı yöntemini kullandığımızda, motor içine ve stator dişlerine 

kondüksiyon ile giden ısı ile havaya konveksiyon yoluyla giden ısının toplamı, bize 

akım dolayısıyla bakır tellerde oluşacak ısıyı verir. Q = Hava+Motor. Oluşan ısıyı 

azaltamayacağımızdan dolayı motora daha az ısı geçmesini sağlamak için havaya 

gönderilen ısıyı arttırmalıyız. Bunu yapmak için de üstte belirttiğim üzere hava akışını 

hızlandırmalıyız. Bunu yapmak için de tekerlerdeki hava boşluklarını büyüterek içeriye 

fazla hava gelmesini ve devir daimi sağlamayı planlıyoruz. Bu boşlukların tasarımında 

içe doğru bir eğim vererek de içeriye açıklıklardan dolayı fazla gelen havanın daha hızlı 

gelmesini istiyoruz. Bunu istememizin nedeni Reynolds sayısını artırmaktır. Direnç 

yaklaşımından yola çıkarak, üst kolun direncinin alt kola göre daha az olması 

gerektiğini söyleyebiliriz. Üst kol direnci, 1/h ile ölçülür, dolayısıyla h değeri arttıkça 

direnç düşecek ve üst kola giden ısı miktarı artacaktır. 

  

Re = ρ *Vmax*D/ μ 

Bu formülden yaptığımız çıkarım, Reynolds sayısının hava hızı ve yoğunluk ile doğru, 

viskozite ile ters orantılı olduğudur. 

Nu = h*D/k 
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Nusselt sayısı, konveksiyonun konduksiyona oranıdır. Motor içinde ısı kondüksiyon, 

hava içinde de konveksiyon ile yayıldığını biliyoruz, dolaysıyla hava içinde 

yayılmasının, yani konveksiyonun konduksiyona oranının artmasını istiyoruz. Bundan 

mütevellit Nusselt sayısının artmasını istiyoruz. Nusselt sayısını aşağıdaki 

korelasyonlar ile bulabiliriz 

 

Buradaki korelasyonların hepsinden de görebileceğimiz gibi, Reynolds sayısının 

artması Nusselt sayısını, dolayısıyla konveksiyonel ısı iletim katsayısını artırıyor. 

Prandtl sayısı da hava için 50oC’de 0.704 değerindedir ve sıcaklık arttıkça bu değer 

azalır, fakat azalışı çok az olduğu için ihmal edilebilir. 

  

Üstte bahsedilen bütün bilgileri birleştirdiğimizde, jant üzerindeki rüzgâr kanalları ve bir 

fan yardımıyla oluşturulan forced convection olayı sonucunda motorumuzu soğutmayı 

planlıyoruz 

Fan tasarımı temel olarak aşağıdaki gibidir 

 

Motorumuz şasiye 5 adet vida kullanılarak bağlanacak. Motorumuz hub motor 

olduğundan mütevellit dış kapağımız jant kapağı oldu ve iç kapak kullanmaya ihtiyaç 

duymadık, hatta iç kapak kullanılması hava akışını keseceğinden dolayı termal olarak, 

ayrıca rotorun dönüşünü sıkıntıya sokacağı için mekanik olarak sıkıntılara sebebiyet 

verecekti, bu yüzden iç kapak olmamasına karar verdik.  
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Motorumuzdaki ağır yük altında oluşacak dengesizliği gidermek için 2 adet konik 

rulman kullanmaya karar verdik 

Motor tasarımımızı Solidworks programını kullanarak yaptık, buradaki linki kullanarak 

çizimimize erişebilirsiniz. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iOCqVZ2ru4WlZ_XqGqR0AH5z1D_e0ee4/view?usp=sharing
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Üretimde ilk üreteceğimiz parça, stator levhaları olacak. CNC kullanılarak bu levhaları 

istediğimiz şekil ve boyutlarda elde etmeyi planlıyoruz. Levha hali aşağıdadır 

 

Hub motor tasarımına sahip olduğumuz için rotorumuz, janta direkt bağlı olacak, 

dolayısıyla rotorumuz da aşağıdaki gibi bir hâl alacak 
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Geçen sene yaşadığımız maddi durum ve zaman yetersizliğinden dolayı motorumuzu 

kendi tasarımımızı yapmamıza rağmen hazır almıştık. Bu sene de maddi 

yetersizliğimiz devam ettiği için motoru üretmemiz imkan dahilinde olmayabilir. 

Dolayısıyla geçen sene kullandığımız motoru bu sene için de kullanabilme ihtimalini 

halihazırda ikinci bir seçenek olarak tutuyoruz.  

Geçen sene Bingez Motor şirketinin motorunu almaya karar verdik. Aldığımız motor 

bizim yapmak ve kullanmak istediğimiz motor çeşidi ile aynı türdendir. Motorların 

boyutları planladığımız ölçülere de uymaktadır. 
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  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : BLDC Hub Motor Bldc Hub Motor 

Motor Faz Gerilimi : 82V  

Motor Gücü : 3kW 2kW 

Motor Devri : 625 815.5 

Motor Boyutları : 255 265.14 

Motor Ağırlığı : 7.5kg 9kg 

Motor Verimi : 96.5 90.0892 

Motor Ana Boyutları :   

Stator Boyutu : 190 235 

Rotor Boyutu : 221 265.14 

Sargı Şeması : Y3 Y3 

Motor Optimizasyonu :   

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:   

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :   

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:   

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
:   
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5. Motor Sürücü:  

  

Araçta kullanacağımız motor sürücüyü kendimiz tasarladık. Tasarım, 

ekibimizin elektronik bölümü tarafından yapıldı ve şematik tasarımı üzerinden 

simülasyonlar ve devre analizleri oluşturuldu. Tasarladığımız şematik şu şekilde; 

Şekil 1 Motor Sürücü Şematiği 

 

PCB tasarımımıza ait görseller; 
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 Motor sürücümüz motorumuzun özellikleri baz alınarak tasarlandı. Motorumuz 

3kW gücünde, gerilim seviyesi 100V olan motorumuzun maksimum akımı 30A. Motor 

tipimiz Y tip 3 faz BLDC motor. 

 

 Motor sürücümüzde kullandığımız kompanentlerde yerli satıcılardan tedarik 

edilebilmesine özen gösterdik. Motorumuzun sahip olduğu akım, gerilim seviyelerini 

taşıdığı için motor sürücü devremizde IXFK180N25T isimli MOSFET’leri kullandık. Bu 

MOSFET’lerin akım ve gerilim değerleri şöyledir; 250V maks, 180A maks (25 °C). 

 

 Bu MOSFET’leri sürmek için seçtiğimiz sürücü için de aynı şekilde tedarik 

problemlerini göz önüne aldık. Ve sürücü entegresi olarak IR2101’i seçtik. Seçtiğimiz 

sürücünün değerleri şu şekildedir; çıkış akımı +130mA -270mA, çıkış gerilim aralığı 

10-20V, aç/kapa hızı 150-160ns.  
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 Bu sistemi kontrol etmek için programlanabilir bir mikrokontrolcü kullandık. 

Seçtiğimiz mikrokontrolcü STM32F103C8T6. Bu mikroişlemci ürün kriterlerimize 

uyuyor ve bu sistemi yönetebilecek asgari şartları fazlasıyla sağlıyor. 

 

 Motor sürücümüzü korumak için üç parametreyi göz önüne alan bir kontrol 

sistemimiz var. Bunlar sıcaklık, voltaj ve akım. Bu parametrelerin hepsi motor sürücü 

tarafından ölçülmüyor. İlgili birimler kendisi ile ilgili ölçümleri yaparak kontrol ünitesine 

gönderiyor ve kontrol ünitesi bu verileri işleyerek motor sürücünün risk durumunu 

çıkartıyor bu bilgiler ışığında motor sürücünün durumuna karar veriyor. Bu verilerden 

akım motor sürücümüzde ölçülüyor ve motor sürücümüz akımı göz önüne alarak 

kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan kendi güvenlik önlemlerini alabiliyor. Diğer iki 

parametre ise aracın diğer birimleri tarafından ölçümleniyor. 

 

 Motor sürücü devremizin desteklediği maksimum anahtarlama gerilimi 3 faz 

fırçasız motorlar için gerekli olan değerlerin üzerindeki değerleri karşılayabilecek 

şekilde tasarlanmıştır.  

 

Motorumuz için gerekli olan değer: 100 V 

Mosfetlerimizin destekladiği maksimum anahtarlama gerilimi: 250V 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :   

Sürücü Entegresi : IR2101 IR2101 

Kontrolcü Entegresi : STM32F103C8T6 STM32F103C8T6 

Kontrol Algoritması :   

Koruma Devresi :   

Elektrik Devre Tasarımı :   

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
:   

Baskı Devre Kartı Üretimi :   

Yazılım Algoritması :   

Simülasyon Çalışmaları :   

Deneysel Çalışmalar :   

Boyut (PCB / Donanım 

Kutusu)  
:   

Güç / Akım / Gerilim  :   

Verim : %88 %92 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

BYS bir veya daha çok hücreden oluşan batarya paketlerinin şarj ve deşarj 

sırasında denetimini ve yönetimini yapan sistemlerdir. Batarya paketlerinde akım, 

gerilim, sıcaklık gibi önemli değerlerin ölçümünü yaparak, optimum değerlerin dışına 

çıktığında sisteme müdahale eden yapılardır. Kısaca BYS’nin temel görevi.  

 

 Bataryayı uygun gerilim ve sıcaklıkta çalıştırmak.  

 Bataryanın ömrünü uzatmak ve verimini arttırmak.  

 

Batarya Ömrü ve Şarj / Deşarj Değerleri  

Bataryamızda kullandığımız Lityum – İyon pillerinin ömrünün sonu, pil 

kapasitesinin nominal kapasitenin %80’ine düştüğü zaman olarak kabul edilir. 

Bununla birlikte, piller, daha kısa çalışma süreleri üretmelerine rağmen, yine de %80 

şarj kapasitesinin altında kullanılabilir, güç sağlayabilir. Şarj / deşarj döngülerinin 

sayısı genellikle pil ömrü söz konusu olduğunda kullanılır, ancak döngü ömrü ve pil 

ömrü farklı olabilir. Pil kullanılmadığında bile kalıcı kapasite kaybı meydana gelir. 

Kalıcı kapasite kaybı, 4,2 V'ta tutulan (tam dolu) akü voltajı ile yüksek sıcaklıklarda 

en büyüktür. Bu sebeple her hücrenin max kapasitesi %80 minimum kapasitesi %20 

olarak belirledik. Şarj / deşarj sıcaklığı olarak 10-40°C aralığında tutulması 

sağlanacak.  
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Yukarıdaki grafikte kullandığımız hücrelerin çekilen akıma göre kapasite 

miktarları verilmiştir. Yukarıda açıklanan değerler bu grafiğin yorumlanmasıyla elde 

edilmiştir. 

 

 

 

 

Ölçme: 

 Biz piller arası gerilim dengelemeleri için anahtarlamalı direnç topolojisini 

kullandık. Gerilimleri monitörize etmede ise LTC6803-4 entegresini kullandık. Bu 

entegreyle her paralel grup için gerilim bilgisi elde ederek SPI haberleşme protokolü 

ile mikro denetleyiciye CAN haberleşme protokolü ile de araç kontrol ünitesine 

aktarabiliyoruz. 

   

Sıcaklık: Bataryanın belirli yerlerine sık aralıklarla yerleştirdiğimiz LM35 

Sıcaklık sensörü ile bataryamızın sıcaklığı hakkında bilgi sahibi olacağız. Bu verileri 

araç kontrol ünitesine ardından da Xbee Haberleşme Modülü aracılığıyla da pit 

ekibine aktarılmasını sağlayacağız. 

  

 Aşağıda yerli olarak tasarladığımız BYS kartımızın devre şemaları yer 

almaktadır. 

 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

Yazılım:  

 BYS kartımızın yazılımı üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup kartın 

üzerinde bulunan STM32F303RET6 mikro denetleyicisini kodlamak için 

STMCubeMX derleyici programını kullanıyoruz. Kodların bir kısmı aşağıda yer 

almaktadır. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

BYS Kartı: 

 Kartımızın üç boyutlu görüntüleri aşağıdaki gibidir. 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :   

Çıkış Voltajı : 74 (nominal) 74 (nominal) 

Çıkış Akımı : 15 (nominal) 15 (nominal) 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi :   

SOC Tahmin Algoritması :   

Kontrol Algoritması :   

Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

7. Yerleşik Şarj Birimi: 

Topoloji terimi, anahtarlamalı güç kaynaklarında güç komponentlerinin ne şekilde 

dizildiği anlamına gelmektedir. Tasarım yapılmadan önce dikkat edilmesi ve 

kararlaştırılması gereken en önemli konu hangi topoloji ile devrenin oluşturulacağıdır. 

Devrenin hangi şartlar altında kullanılacağı ve ne kadar güç taşıması gerektiği, 

topoloji seçimindeki en önemli etkenlerdir. Her topolojinin kendine özgü yapısı, 

avantajları ve dezavantajları vardır. Bir topoloji belki düşük maliyetlidir ama sınırlı güç 

taşıyabilir, bir diğeri de yüksek güçlere cevap verebilir ama maliyeti yüksektir. 

Herhangi bir uygulama için birden fazla topoloji aynı anda çalışabilir ama sınırlı 

maliyette istenilen performans tek topoloji uygulaması ile elde edilebilir. Çeşitli 

topolojilerin artı ve eksi yanları aşağıda şekilde karşılaştırılmıştır.  

 

Topoloji seçiminde optimum sonuca ulaşabilmek ele aldığımız başlıca faktörler 

şunlardır:  

 

1. Giriş ve çıkış gerilimi için transformatör izolasyonu gerekiyor mu?  

 

DC-DC konvertör için giriş gerilimi 80 – 120 V arasında olacaktır ve 40 V ve 

üzeri tüm anahtarlamalı güç kaynakları için transformatör izolasyonu zorunludur.  

 

2. Transformatörün primer sargılarında görülecek gerilim değeri nedir?  

 

Giriş geriliminin 80 V olduğu durumda transformatör primer sargısında 

tepeden tepeye (peak to peak) 160 V(p-p), girişte 100 V olması durumunda ise bu 

gerilim 200 V(p-p) ‘a çıkacaktır.120 V olması durumunda ise gerilim 240V(p-p)’a 

çıkacaktır.  

 

3. Güç anahtarlama elemanları geçecek maksimum akım değeri nedir?  

 

1.5kW güç ihtiyacı ve 100 V giriş gerilim değerleri göz önüne alındığında, 

anahtarlama elemanlarından geçecek akım değeri 15 A civarında olacaktır.  

 

4. Güç anahtarlama elemanları maksimum çalışma gerilimi nedir?  

 

Giriş gerilimi maksimum 120 Voltta çalışacaklardır. Çizelgede yeralan bilgiler 

doğrultusunda topolojiler hakkında fikir edinilebilir.  

 

 



   
 

   
 

 
Tablo 1 DC-DC Dönüştürücü Topolojileri (Marty, Brown (2001)’ e göre 

düzenlenmiştir) 

 

Transformatör izolasyonu 40V ve üzeri giriş gerilimine sahip tüm anahtarlamalı 

güç kaynakları için zorunludur. Transformatörün birincil tarafında görülen gerilim 

değeri güç anahtarlama elemanları üzerinden ne kadar akım akacağının 

göstergesidir. Sabit bir çıkış gücünün olduğu varsayılırsa, giriş gerilim değerinin 

düşük olduğu durumlarda güç anahtarlama elemanları üzerinden yüksek akım 

akacak ve tepe akım değerleri yüksek olacaktır. Devre anahtarlama elemanlarını bu 

yüksek akım piklerinden korumak için uygun topoloji seçimi yapmak bu değerlerin 

düşürülmesinde yardımcı olabilir.  

 

 

 

 



   
 

   
 

DC-DC Dönüştürücü için genel olarak tam kontrollü Full-Bridge bir yapı tasarlanmış 

ve bu yapı PSIM ve PLECS güç elektroniği simülasyon programında simüle edilmiştir 

ve tasarım üzerinde gelişmeler yapılmaktadır.  

 
 

 

 

 

 
 



   
 

   
 

 
 

 
Kontrol Devresi Şeması 



   
 

   
 

 
Baskı Devre 

 

 

 
3 Boyutlu Görseller 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi : Full Bridge Full Bridge 

Güç Seviyesi :   

Çıkış Voltaj Aralığı : 80-100 84-100 

Çıkış Akım Salınımı : 5A 5A 

Giriş Güç Faktörü :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi : UCC3895 UCC3895 



   
 

   
 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

  

Baskılı Devre Boyutu :   

 

8.  Batarya Paketleme  

 

Aracımızın güç kaynağı olarak kullanacağımız bataryamızda pil seçimimizi silindirik 

18650 Lityum-İyon pillerinden yana kullandık. Lityum iyon pillerin taşınabilir cihazların 

kullanım ömrünü uzattığı, klasik pillere kıyasla daha uzun ömürlü ve daha güçlü 

olduğu bilinmektedir. Belli bir seviyeye kadar daha hızlı şarj olabilen ve daha hafif 

pillerdir. Ayrıca lityum iyon pillerin doldurulabilme yoğunlukları en üst 

düzeydedir.Lityum iyon pillerde şarj etmek için pilin tamamen boşalmasına gerek 

olmadan istenildiğinde şarj edilebilir ve  istenilen seviyede şarjdan çekilebilir. Bu gibi 

sebepleri de göz önünde bulundurarak takım olarak tercihimizi bu yönde kullandık.Bu 

piller hakkındaki yaptığımız araştırmalar sonucu sahip olduğumuz tecrübe ise batarya 

paketini tasarlamamızda bize yardımcı oldu. 

 

Kullanmış olduğumuz her bir pilin özellikleri şu şekildedir: 

 

Marka Sony/Murata 

Kimyası Li-ion , Lityum iyon, Lithium ion 

Voltaj 3.7 V 

Kapasite 2.250 mAh 

Model 18650 

Pil Ölçüsü 18mm x 65mm 

Maksimum Deşarj Akımı 10 A 

Ağırlık 43 gr 

Cycle Life / Pil Şarj 

Döngüsü 

500 

Özellikler Başsız 

Koruma Devresi Yok 



   
 

   
 

Menşei-Üretildiği Yer Japan / Japonya 
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Batarya paketimizi tasarlarken motorumuzun ihtiyacını karşılayacak güçte olamasına  

dikkat ederek gerekli değere ulaşmayı amaçladık .Batarya paketimizi tasarlarken 20 

tane hücreyi seri olarak bağlayarak yaklaşık olarak 84 V ’luk bir gerilime ulaşmayı 

hedefledik. Sonra bu 20 seri bağlı hücre gruplarından 5 adet tasarlayıp bu 5 grubu ise 

birbirine paralel bağladık ve bu şekilde 15 A ‘lik bir akıma ulaşmaya çalıştık. Sonuç 

olarak 15 A akıma ve 84 V gerilime sahip bir batarya tasarlamış olduk. Aşağıda 

bataryamıza ait bazı hesaplamalar yer almaktadır: 

 

             Her bir pilin en yüksek voltaj değeri = 4.2V 

             Her bir hücrenin nominal voltaj değeri = 3,7 V 

 Her bir hücrenin nominal akım değeri = 3 A 

 Bataryanın sahip olduğu gerilim değeri = 20 * 3,7 V = 74 V 

 Bataryadan çıkan akım değeri = 5 * 3 A = 15 A  

 Bataryamızın sahip olduğu toplam enerji = 15 A * 74 V   ̴ 1.11 kWh 

 Batarya kapasitesi = 15 Ah 

 

Sistemlerimizi fazla akıma maruz bırakmadan yanma riskini en aza indirmek amacıyla 

bataryamızın akımını düşük seviyede tutmak istedik. Bu şekilde daha güvenli ve sağlıklı 

bir sürüşü de hedefliyoruz. 

 Bataryada meydana gelecek ısıyı ise yine bataryamız için tasarladığımız sıvı 

soğutma sistemi ile uzaklaştırmayı planlıyoruz. Ayrıca her bir hücreyi birbirinden ayırmak 

için kullandığımız ayırıcı sayesinde ise hücrelerin birbirini ısıtmasını da engelledik. 
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Kullanılan Pillerin Şarj Karakteristiği 

 

Kullandığımız Pillerin Sıcaklığa Bağlı Deşarj Eğrisi 
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Bataryamızı puntalama makinesi yardımı ile seri ve paralel bağlantılarını yaptık ve 

kablolama işlemini gerçekleştirdik. 

Batarya paketimiz için alüminyum levha kullandık. Paketimizin içini ve kapaklarını ısı ve 

elektrik yalıtımlı olması için  yanmayan ve elektriği iletmeyen teflon yanmaz kumaş ile 

kapladık.  

Paketimizde kullanılan malzemelerin özellikleri: 

Alüminyum Levha: 

Elektriksel Özellikleri 

 

Elektrik İletkenliği 36 mega-siemens/m 

Isıl Özellikleri Erime Sıcaklığı 933,47 °K 

 Isıl İletkenliği 237 W/(m·K) 

Mekanik Özellikleri 

, 

Çekme Direnci 49 Mpa(saf) 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Teflon Kumaş: 

Elektriksel Özellikleri 

 

Dielektrik Katsayısı  40-80 (0,1 mm) KV 

Isıl Özellikleri Isıl İletkenliği 5,5-6,6 x10-4 cal/cm °C 

 Erime Sıcaklığı 600.15 °K 

 

 Batarya paketimizin toplam ağırlığının 9 kg olacaktır. Boyutları ise 55x8x12 cm dir. 

 

 

Soğutma sistemi ile birlikte Batarya Paketi Sistem Tasarımımız  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Bataryamızın paketine “Yüksek Gerilim 

(High Voltage)” uyarı işareti yapıştırılarak 

gerekli uyarı yapılmıştır. 

Ayrıca dış pakete erişim kolay olması açısından 

üst ve yan kısımlardan kapaklar mevcuttur. Bu 

sayede tüm hücrelere erişim sağlanabilmektedir.  
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9. Elektronik Diferansiyel Uygulaması 

 

Kararlı bir viraj karakteristiği için diferansiyel mekanizması son derece önem arz 

etmektedir. Diferansiyel mekanizmasının iki temel görevi vardır.Bu görevlerden ilki 

mekanizma sayesinde şafttan gelen hareketin hızının düşürülmesi ve momentinin 

arttırılması sağlanır. Diğer görevi ise tekerleklerin sürtünmeden ve aracın savrulmadan 

rahatça viraj alabilmesini sağlamak amacıyla iç tekerin yavaş dış tekerin daha hızlı 

dönmesini sağlamaktır. Elektronik diferansiyel uygulamamız için kontrol ünitemizin şu 

kriterlerde olmasına özen göstereceğiz:  

 

 Viraj durumunda tekerleklerin hız farkının uygun biçimde düzenlenmesi  

 

 İki tekerlek arası hız farkının patinaj durumunu tolere edebilmesi  

 

 Yoldan sapmaların minimuma indirilmesi  

  

Aracın dönüş dinamiklerini anlamak amacıyla Ackermann Prensibi yakından 

incelenmelidir.  

Fan 

 Su Pompası 

Su Deposu Radyatör 
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Figure 1: Ackermann differential model (Nejh and Trabelsi 2015) (2) 

 

Ackermann geometrisindeki tekerlek sapma açıları(a1 ve a2) taşıt iz genişliği (w), aks 

aralığı (l) ve dönüş yarıçapına (R1) göre formüle edilir.  

 

 

 

buradan a1 ve a2 açıları şu denklemlerle elde edilir; 
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Ackermann Prensibi, direksiyonun döndürülmesiyle hangi tekerleğin kaç derecelik 

açı yapması gerektiğini bize matematiksel olarak hesaplar ve sunar. Dönüş esnasında 

tekerin farklı açı değerlerindeki hız değerleri Ackerman prensibi kullanılarak yazılan 

kodlarla aşağıdaki gibi not edilmiştir. 

 

 

  

 

 



 

56 
 

Sistem tarafından direksiyon açısı, araç hızı ve tekerlekler ile ilgili diğer 

parametreler okunur, işlenir ve analog parametreler dijital sinyallere dönüştürülür. 

 

Biz arka tekerlerde olmak üzere 2 adet Hub Motor kullandık. Elektronik 

diferansiyel görevini motor sürücüde kullandığımız yazılım sayesinde 

gerçekleştireceğiz. Bu sayede motorlar virajda eşit torklara sahip olacak ve patinaj 

durumunu ortadan kaldırmış olacağız. 

 

 

10.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Takımımız tarafından kurgulanan Araç Kontrol Sistemi (AKS)’nin bel kemiğini mini 

bilgisayar olan bir adet Raspberry Pi 4 Model B – 2 GB ve bir mikrodenetleyici olan 

Arduino Mega oluşturmaktadır. Sistemimizin çeşitli parçaları, yukarıda belirtilen kartlar 

arasında CAN BUS, I2C haberleşme yöntemleri kullanılmaktadır. Aracın Kontrol 

İstasyonu ile haberleşmesini XBee Kablosuz Haberleşme modülü ile sağlamaktayız.  

Bunların dışında Raspberry Pi üzerinden 5.0 inch Nextion HMI TFT LCD Touch 

Display ekranını programlayarak kullanıcıyı tasarladığımız arayüz aracılığıyla 

bilgilendirmekteyiz. 
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Araç Kontrol Sistemi (AKS) İşleyiş Diyagramı 

 

 

 

 

11.1 Araç Durumunun İzlenmesi 

a) Bataryanın sıcaklık durumunun ölçümü: 

Batarya sıcaklığının takip edilmesi, batarya sağlığının kontrol edilmesi ve 

sıcaklığa bağlı oluşabilecek sorunların teşhis edilebilmesi için gerekli bir işlemdir. 

Sıcaklık ölçümü işlemini gerçekleştirmek için batarya üzerinde çeşitli bölgelere 

yerleştireceğimiz yaklaşık 15 tane DHT22 sensörü ile gerçekleştirilecektir. 
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-DHT22 Sensörü ve PİN Bilgileri 

Sensör seçimi yaparken DHT11 ve DHT22 sensörleri arasından DHT22’yi şu 

sebeplerden ötürü tercih ettik: 

- Bataryamızın 10-45 °C değerleri arasında çalışacağı düşünülerek tercih 

yapılmıştır. 

- DHT11 sensörü ucuz olmasına karşılık 0-50 °C aralığında ±2°C hata payı ile 

başarılı ölçüm yapabilmektedir. 

- DHT22 sensörü biraz daha pahalı olmasına karşılık -40 - +80°C aralığında 

±0.5°C hata payı ile ölçüm yapabilmektedir. 

- Ayrıca DHT22 sensörü saniyede 2 keze kadar ölçüm yapabilirken, DHT11 

sensörü saniyede 1 defaya kadar ölçüm yapabilmektedir. 

- Bataryamızın çalışma sıcaklığı ile sensörlerin kapasitesi karşılaştırıldığında 

DHT22 sensörünü kullanmak uygun görüldü. 

Bataryanın sıcaklık durumunu DHT22 sensörü ile takip etmek için Orijinal Arduino 

Mega 2560 R3 mikrodenetleyicisini kullanacağız. 
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-DHT22 Sensörü Arduino Bağlantısı 

 Yukarıda bulunan şemada görüldüğü üzere DHT22 sensörünü Arduino’ya 

bağlamak için ne kadar içerisinde pull-up direnci bulunsa da tedbir amaçlı 10k Ohm 

direnç pull-up görevi görmesi için VCC ve Data PIN’leri arasına eklenmiştir. 

 İnternette açık kaynak olarak bulunan “DHT.h” kütüphanesini kullanarak okuma 

işlemleri kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Yaklaşık 10 tane sensörü breadboard 

üzerinden gerilim ve voltajlamasını yaparak Arduino Mega ile okuması 

gerçekleştirilecektir. 
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-Örnek Kod (Arduino) 

b) Hücre Şarj Bilgilerinin Alınması: 

Batarya Yönetim Sistemi(BMS)’ten dahili CAN BUS modülü(ISO1050) ile gelecek 

olan verileri CAN BUS modülü aracılığı ile Arduino Mega üzerinde alım işlemini 

gerçekleştireceğiz. Burda elimize ulaşacak olan very BMS tarafından oluşturulacak olup 

AKS sistemine dahil edilmeden önce yalnızca veriyi alma işlemi gerçekleştirilecektir. 

c) Motor Sürücülerinden Hız Verisinin Alınması : 

Motor sürücüden okunacak olan hız ve akım bilgisi CAN BUS haberleşme 

protokolü ile Ardunio Mega üzerine iletilecek olup yalnızca verinin okunması ve 

düzenlenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Okuma işlemi CAN BUS modülü aracılığı ile 

yapılacaktır. Verinin oluşturulması ve gönderilmesi Motor Sürücüsü üzerinde 

gerçekleştirilecektir. 

11.2 Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araç içindeki parçaların bir önceki bölümde anlatılan görevleri yerine getirerek 

Araç Kontrol Sistemi’ne dahil olmaktadırlar. Parçalar görevlerini başarıyla yerine getirdiği 

sürece AKS sistemi aktif durumda olacaktır. Bu görevlerin yerine getirilip getirilmediği 

Arıza Teşhis (11.4) bölümünde anlatılan şekilde tespit edilecek olup aksi bir durumda 

kullanıcıya ve Kontrol İstasyonu’na bilgilendirme geçilecektir. 

Önceki bölümde anlatılan şekilde Arduino Mega üzerinde toplanacak olan veriler 

Arduino üzerinde bir dizi(array) aracılığıyla belirli bir sırada depolanacaktır. Bu dizinin 

elemanları “Wire.h” kütüphanesi yardımıyla (I2C) Arduino (Master)’dan Raspberry Pi 

(Slave) iletilecektir. Raspberry Pi tarafında Python “smbus” kütüphanesi yardımıyla da 

verilerin okunması işlemi gerçekleşecektir. 

Böylece aracın parçalarından elde edilen veriler tek bir merkezde okunup 

ardından Araç Kontrol Sistemin’nin diğer elemanına gerekli yerlere iletmesi için bilgiler 

gönderilir. AKS’nin diğer elemanı olan Raspberry Pi ise XBee haberleşme modülü ile 

Kontrol İstasyonu’na bilgi aktarımı yapacak, seçilen 5.0 inch Nextion HMI TFT LCD 

Touch Display ekranı ile de kullanıcı bilgilendirme işlemini gerçekleştirecektir. 

 

 

 

 

a) Kullanıcıyı Bilgilendirme Sistemi : 
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Sürüş güvenliğini artırmak ve sürücüye aracın anlık durumunu bildirmek için 

kullanıcı bilgilendirme sistemi ara yüzü geliştirdik. Araç sürücüsü sensörlerden gelen 

bilgiyi anlık güncellenen grafikler halinde görmesini planlamaktayız. Sensörlerden gelen 

datayı araç bilgisayarında işleyerek çeşitli grafikler ve kullanıcı dostu ara yüz ile 

sürücüye sunacağız. Bunun yanında yüksek batarya sıcaklığı gibi acil durumlarda araç 

bilgisayar ve kontrolcüsünden gelen sesli ve görüntülü uyarılar sürüş güvenliğini üst 

seviyeye çıkartacaktır. Sesli uyarılar için buzzer kullanmanın yanında insan makine 

etkileşimini göz önünde bulundurarak dokunmatik 5 inç ekran büyüklüğüne sahip 

Nextion marka dokunmatik ekran kullanacağız. Ekranda yer alacak başlıca göstergeler 

şunlar olacaktır:  

• Araç Sürati 

• Batarya sıcaklığı 

• Muhtemel arızalar 

• Hava Sıcaklığı 

• Saat 

• Batarya Şarj Göstergesi 

• Pit Bağlantısı Kontrol İşareti 

 

 

Nextion Marka Ekran 
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11.3 Kontrol İstasyonu’na Bilgi Aktarımı 

Aracımızın istasyona bilgi gönderimini ve takibini sağlamak amacıyla Xbee ve 

LoraWan modülleri incelenmiştir. Araç içi haberleşmede Xbee modülü kullanıldığı için, 

uyumluluk açısından istasyonla haberleşmede de Xbee-Pro XSC tercih edilmiştir. Xbee, 

ZigBee kablosuz haberleşme protokolünü kullanarak haberleşme yapan bir modüldür. 

Açık alanlarda yaklaşık 9 km menzile sahiptir. Yarışmanın yapılacağı pistin çevre 

uzunluğu 5338 metredir. Modülün açık alanlarda sahip olduğu menzil, pistin uçtan uca 

uzunluğundan daha fazladır ve bu da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için yeterli 

olacaktır. Modül, 2.4 Ghz çalışma frekansına ve 10 kbps veri transfer hızına sahiptir. 

Tercih etmemizdeki en önemli sebep ise güç tüketiminin oldukça düşük olmasıdır. 

Ayrıca bu modül, AKS'de kullanacağımız Raspberry pi ve Arduino kartları ile entegre bir 

şekilde sıkıntısız çalışabilmektedir. Xbee modülü araç içerisinde Raspberry Pi üzerine 

monte edilecek ve bu yayıncı yani koordinatör olacaktır. Araç içerisinde AKS'den veri 

alan parçalar ve istasyona bağlı olan Xbee modülü ise son cihaz olarak işlev görecektir. 

Kullanılan Xbee modülü ile tek bir yayıncının farklı son cihazlara veri göndermesi 

mümkündür. Merkezde bulunan koordinatörün, diğer modüller ile iletişim kurduğu bu 

şekilde bir bağlantı, Yıldız Topolojisi olarak isimlendirilmektedir. İstasyonda Xbee’den 

gelen verilerin okunması için, XCTU yazılımı kullanılacaktır. Modüllerin karşılıklı iletişim 

kurabilmesi, her birinin farklı seri numaralarına sahip olmasıyla mümkün olmaktadır. 

Elimizdeki modüllerin seri numaralarını birbirine tanıttığımızda, bu iki modül birbiri ile veri 

gönderip alabilir şekilde çalışabilmektedir. 
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11.4 Arıza Teşhisi: 

Aracın durumunun takibiyle gerçekleştirilecek arıza teşhisleri sürüş güvenliği 

açısından kritik öneme haizdir. Bu sebeple Araç Kontrol Sistemi’miz ile izlemeye 

aldığımız verileri değerlendirmeye alıp aracın belirli bölgelerindeki arızları teşhis etmeyi 

hedeflemekteyiz. 

 

Öncelikle motorların durumunu kontrol etmek aracın hareketinin düzgünlüğü 

açısından önemli bir husustur. Motorların RPM bilgileri ve aracın sürat bilgisi sürücüye 

iletilmektedir. Bunun dışında gerçekleştireceğimiz kontrol sürücüden gelen input gaz 

bilgisi ile motorun ne kadar bir gaz tepkisi verdiğini karşılaştırmaya dayanmaktadır.  

 

Bu karşılaştırmayı yapmak için motorun sağlıklı ve boş durumdaki gaz girdisi ve 

motor çıktısı verilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Bu verileri aracımızın tam haliyle 

hazır olmasının ardından elde edecek ve kodumuza dahil edeceğiz.Karşılaştırma 

usulünün mantığı ise verilen girdi değerinden alınması gereken çıktıdan kayıbın 

hesaplanması ile yapılacaktır. Bu değerler aracın hareketi boyunca farklılık gösterebilir. 

Bu sebeple belirli bir eşik değeri aşıldığı zaman sürücüye ve Kontrol İstasyonu’na uyarı 

mesajı iletilecektir. 

 

Bununla birlikte bataryanın şarj durumu sürücüye ve Kontrol İstasyonu’na 

iletilmektedir. Şarj seviyesinin azalmasıyla birlikte sürücüye hem yarışma odaklı hem de 

gerçek hayat odaklı olarak sırasıyla %40-%30-%25-%20 seviyelerinde uyarı verilecektir. 

Ardından ise uyarı ekranda belirli bir yerde kalıcı olarak kalacaktır.Ayrıca bataryanın 

sıcaklığı 45°C’nin üzerine çıktığı zaman gerekli uyarılar yapılacaktır. 

 

Son olarak parçalar düzgün çalışıyorsa önceki bölümde (11.2) belirtilen dizi 

içerisindeki elemanlar sayısal bir değere sahip olacaktır. Eğer ki sistemin doğru 

çalışmadığı bir durum tespit edilirse dizinin elemanı NaN (Not a number) olacaktır. Bu da 

sensörlerin durumunu kolayca teşhis edebilme imkanı vermektedir. Ölçümlerin 

doğruluğunun kontrolü ise sağlıklı bir şekilde ancak Kontrol İstasyonu’nda analiz edilerek 

gerçekleştirilebilir. 
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11. İzolasyon İzleme Cihazı  

Ölçüm şeklimiz aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Bu devrede Vb akümülatör 

voltajıdır. Rp ve Rn sırasıyla pozitif baranın ve negatif baranın toprak üzerindeki yalıtım 

dirençleridir. Kısa çizgilerle oluşturulan kutunun dışı, R0’ın nominal ön gerilim direnci 

olduğu saf elektrikli aracın izolasyon direncinin izlendiği devre modelidir. R1, R2, R3 ve 

R4 ölçüm voltajlı bölme devresini oluşturur. Vp  ve Vn sırasıyla pozitif ve negatif kutbun 

toprağa olan voltajlarını temsil eder. Ölçüm sırasında S1 ve S2’yi kapatıp Vp ve Vn 

değerlerine bakmak gerekir. Ve ölçüm değerlerine göre R0’ın Rp ile paralel mi yoksa Rn 

ile seri mi olduğuna bakılır. 

 

 

             

  

İzlemede daha iyi bir şekilde veri elde etmek için yüksek voltajlı arıza teşhisi ve 

akıllı güvenlik izleme sistemini kullanıyoruz. Kontrol sisteminin temel noktası olarak ARM 

çipi kullandık. Bu çip ile sistem pozitif ve negatif baranın topraklama gerilimlerinin daha 

iyi ölçmeyi ve iyi bir güvenlik kalitesine sahip olmayı amaçladık. Alarm sistemini ise 

sistem tarafından toplanan pozitif ve negatif  baraların topraklama gerilimini aracın 

standart değeri ile karşılaştırmalı hesap yaparak hallettik. Elde edilen değerler standart 

değerden farklı olduğunda ise sistem alarm verebilir ve sonucunda güvenliği korumak 

için kendini kapatabilir.      
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Yapmış olduğumuz sistem doğrultusunda elde ettiğimiz verileri kullanarak ölçmüş 

olduğumuz izolasyon direnç değerimiz aşağıdaki tablodaki gibidir. Değerler kΩ cinsinden 

hesaplanmıştır. 

  No.

1 

No.

2 

No.

3 

No.

4 

No.

5 

No.

6 

No.

7 

No.

8 

No.

9 

No.1

0 

Ortalam

a Değer 

Ölçülen 

Değer 

97 98 98 101 99 100 97 98 102 100 99.1 

Standart 

Değer 

                      

Eror  

  

-3 -2 -2 +1 -1 0 -3 -2 +2 0   

  

Hesapladığımız izole direnç değeri normalde olması gerekenden daha farklı çıktı. Bizim 

hesapladığımız değerin standart sapmasını aşağıda hesapladık. Şu şekildedir: 
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            Tablodaki sonuçlara bakarak ve ölçülen izolasyon direnci değerini 100kΩ teorik 

değerlerle karşılaştırarak, eror hesabımızın sadece %0.173 olduğunu ve standart 

sapmanın 3.70kΩ olduğunu hesapladık. 
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12. Direksiyon Sistemi  

Ackerman diferansiyel modelinden alınan formüle göre tekerleklerin ve dış dönüş 

açılarının alması gereken değerler R1(taşıtın aldığı virajın çember merkezi ile aracın 

arka iz genişliğinin orta noktası)’ in farklı değerlerine karşılık gelen bu iç ve dış açıları 

hesaplayan bir matlab kodu yazılmıştır. R1 iki metre ile on metre arasında yirmişer 

santimetrelik artımlarla değişiyor. Her bir R1 değerine karşılık açılar hesaplanmış ve 

buna göre değerler grafikte çizdirilmiştir. 
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13. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

a) Teknik resimler 

 

b) Mukavemet analizi 
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c) Dış kabuk üretimi 

Kalıbımızın yüzeyini elektriksel gerilim uygulayarak ısıttığımız metal tel 

yardımıyla, öncesinde hazırladığımız kılavuz mukavvaları kalıbımızın sağına ve soluna 

raptiyelerle sabitledikten sonra sıcak tel ile mukavva sınırlarını takip ederek fotoğrafta 

görünen kalıp yüzeyini elde etmiştik. 
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Aracımızın kabuğunu, yine öncesinde yukarıdaki fotoğrafta göründüğü üzere 

inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak yaygın kullanılan strafor köpük levhaları 

yapıştırarak hazırladığımız kalıbımıza karbonfiber kumaşları mekanik ekibimizle elle 

yatırma yöntemini kullanarak hazırladık. 
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d) Enerji tüketim hesabı 
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Yukarda Autodesk Flow Design programında araç kabuğunun 20 m/s hızla hareket 

ederken maruz kaldığı etki kuvveti görülmektedir. Program sonucu 105 N olarak 

hesaplamıştır. 

Araç ağırlığımız, kabuk 52 kg, şase 32 kg, camlar 6 kg, motor ve bataryalar dahil 

elektronik parçalar 30 kg, diğer parçalar 25 kg ve sürücü yaklaşık 65 kg olmak üzere 

toplam 210 kg’dir.  

 210 * 9.81 = 2060 N ağırlık 

Kuru ve düz asfalt zeminde yaklaşık sürtünme 0.7’dir. 

2060 * 0.7 = 1442 N sürtünme kuvveti 

Yukardaki hava direnci ile birlikte toplam direnç kuvveti; 

1442 + 105 = 1547 N 

1547 * 2000 = 3094000 Nm     2000 m yolda harcanan enerji 

Bu da yaklaşık 860 Wh etmektedir. Ayrıca tur başına 1.5-2 Wh’lık bir içsel kayıp 

bolmaktadır. 

 

Toplam enerji tüketimi 862 Wh olacaktır. 
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e) Maliyet Hesabı 

MALZEMELER MALİYETLER 

Alüminyum Şase 5192TL(KDV dahil) 

Jantlar+2* Hub Motor 7500TL(KDV dahil) 

2* Motosiklet Diski +2* Fren Merkezi 280TL(KDV dahil) 

Araç Gereçler 500TL(KDV dahil) 

Karbonfiber+Epoksi 8500 (KDV dahil) 

Kalıp Üretim Malzemeleri 1000TL(KDV dahil) 

 

 

14. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

Araç içi elektrik tesisatımız hiçbir elektrik kaçağına mahal vermeyecek şekilde birbiri ile 

ilintili parçaların bir uyum içerisinde gerekli yerlere bağlanarak kablolanması sonucu 

oluşmuştur. Elektrik tesisatımızı yaparken kullandığımız malzeme seçimlerine özellikle 

dikkat ettik. Kritik sıcaklıklarda veya herhangi bir ekstrem durumda acil stop butonu ve 

olası bir kaçak ve kısa devre durumunda gerekli sigortaları aracımıza konumlandırdık. 

Aracımızın elektrik şeması ana hatları ile aşağıda verilmiştir. Üretim aşamasında 

duruma göre farklılıklar gözlemlenebilir. 
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Aracımızın üstten görünüş ve görsel şekilde elektrik şeması da aşağıdaki gibidir.  
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(Şemada Kullanılan görseller temsilidir.) 

Araç içi elektrik hattı olası elektrik kaçakları ve her türlü istenmeyen durumlar da göz 

önünde bulundurularak yalıtımlı ve korumalı şekilde tekrar düzenlenecek olup sürüşe 

hazır hale getirilecektir. 

 


