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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3915 

Genişlik mm 1365 

Yükseklik Mm 1206 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Karbonfiber 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Hidrolik Disk, Ön, Arka, El 

Freni 

Motor Tip  BLDC 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Kendi tasarımları  

Motor gücü kW 1.2 

Motor verimliliği % 85-95 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 8 kg 

Batarya type Lityum iyon 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 58 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 33 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 68 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2000 

Yakıt pili gücü kW 1 kW 

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

# 2 

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar 15 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

Takımların araçlarının sürüşe hazır olduğunu gösterebilmeleri için araçlarının 

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kural Kitapçığının 5.1 bölümünde 

detayları verilen manevraları gerçekleştirdiğini gösteren bir videoyu erişime açık bir 

platforma yüklemeleri mecburidir.  

Videosunu yüklemeyen ya da yüklenen videoda aracın hareket etmediği ve/veya 

istenen manevraları gerçekleştiremediği tespit edilir ise takımlara 30 Wh ceza 

uygulanacaktır. Yüklenecek videoda takımların araçları verilen bağlantıdaki1 videoda 

gösterilen manevraları 120 saniye içerisinde aşağıdaki şekilde şematik olarak verilen 

50 metrelik küçük bir parkurda gerçekleştirebilmelidir. Araçlar araç üzeri kaynaklardan 

sağlanan enerjiyi kullanan elektrik motoru ya da motorları aracılığıyla hareket 

etmelidir. Araçlar belirtilen manevraları itilerek gerçekleştirmeyecektir. Bununla 

birlikte, video (sağlanacak gösterge paneli kaydı yoluyla) Batarya Yönetim Sisteminin 

düzgün bir şekilde çalıştığını ve Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kural 

Kitapçığının 6.5.1 bölümünde istenen bilgileri düzgün bir şekilde görüntüleyebildiğini 

göstermelidir. 

Takımlar videolarını erişeme açık herhangi bir online paylaşım platformuna 

yükleyebilirler. Takım üyelerinden birinin güncel “Bilim ve Teknik” dergisini video 

başlangıcında kameraya yansıtıp kayıt tarihini göstermesi zorunludur. 

 

 
 

Dinamik Sürüş Testi videosunun Youtube linki: https://youtu.be/M-oM-HWd_DA 

Dinamik Sürüş Testi videosunun WeTransfer linki: https://we.tl/t-kExiXgssSQ 

 

 

Link Paylaşımları WeTransfer üzerinden yapılmıştır. Her parçanın linki ilgili başlık 

altında yer almaktadır. 

 

 

 

https://youtu.be/M-oM-HWd_DA
https://we.tl/t-kExiXgssSQ
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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 kontrol sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☒ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☒ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 
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4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

Motora ait ham dosyalar aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Link: https://we.tl/t-CmHgEuxHeT 

Yerli hub motorlarının yenilikçi özellikleri; 

 

Bilindiği üzere kalkış esnasında motora fazla yük bindiğinden çekilen akım çok 

yüksektir. Bizim bu projedeki amacımız ise meydana gelen aşırı akımı minimum 

seviyeye çekmek suretiyle, daha verimli bir kalkış imkanı elde etmektir. 

Kalkış anında motora uygulanan gerilim ne kadar düşük olursa, akım da bir o kadar 

düşük olacaktır. Böylece kalkış akımını azaltma imkanı elde edilmektedir. Bu da 

normalde üçgen çalışan devreyi kalkış anında yıldızda çalıştırmakla gerçekleştirilir. Bu 

durumda motor sargılarına uygulanan gerilim U/√₃ oranında azaltılır ve motorun güç 

paketinden çektiği akım da 1/3 değerine düşmektedir. Motorun akımının nominal 

değerine yakın olduğu bir zamanda üçgene geçiş sağlanmalıdır. Bu işlem de sürücü 

paneli sayesinde manuel olarak gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu projede tasarlanmış olunan fırçasız DC Motorda 3 faz mevcuttur. Ancak 

motor sarımı 6 faz olacak şekilde sarılmıştır. Altı fazı belirli kombinasyonlarda 

anahtarlayarak üç fazlı yıldız veya üç fazlı üçgen kullanılacak şekilde bağlantıları 

sağlanmıştır. Yıldız-üçgen geçişimiz ise fotoğraflarda gözüken röle sistemi sayesinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 Şekil 4.1 Yıldız-Üçgen Şema 

 

https://we.tl/t-CmHgEuxHeT
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Şekil 4.2 Yıldız-Üçgen Bağlantı Röleleri       Şekil 4.3 Yıldız-Üçgen Geçiş Anahtarı 

 

Aynı zamanda bu sene motorumuzun stator kısmındaki mıknatıslar yenilenerek 

motor içerisindeki manyetik alan arttırıldı. Motor içerisinde ne kadar yüksek manyetik 

alan yaratılırsa mil de o kadar fazla tork elde edilmektedir. Böylece motor gücümüz 

artmaktadır. Konum bilgisini aldığımız Hall Effect sensörü ile yenilenerek yarış 

sırasında sıkıntı yaşamamak için motor sürücü ve motor arasındaki sinyal 

güçlendirildi. 

 
Şekil 4.4 Mıknatısların Teknik Resimi 

 

2016 yılında tasarlayıp ürettiğimiz fırçasız DC göbek motorudur. (Özellikler: 24-

72V, 36 kutuplu, 27 yuvalı, 1,2 kW )  

Yarışa uygunluğu, yüksek verimi ve hassas üretimi nedeniyle 4 yıldır kullanıyoruz. 64 

V voltajda çalışmayı düşündüğümüz kombinasyonu kullanacağız. 
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-Maxwell ve JMAG yazılımlarında yapılan analizlerden aşağıda detaylı bir şekilde 

bahsedilmiştir. 

Bu yıl, hidrojen hibrit aracımızı Matlab / Simulink yazılımı üzerinde simüle etmek 

için bir yazılım geliştirdik. Elektrik motorunun tork ve açısal hız talebi, akü ve yakıt 

hücresi voltajı, aracın hedef kitlesi gibi önemli tasarım parametreleri bu yerli yazılım 

kullanılarak netleştirdi. Özellikle, bu yazılımın çıktı sonuçları, elektrik motorunun 

tasarım parametreleri için önemlidir.  

 

Şekil 4.5 Simulink Model 

Katı hal yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler ve manyetik malzemelerdeki 

daha fazla iyileştirmeler sayesinde fırçasız DC motorlar hızla gelişiyor. Elektronik 

olarak komütasyonlu motor olarak da bilinen bir BLDC (Fırçasız doğru akım) motoru, 

motora güç sağlamak için DC'yi AC sinyaline dönüştüren bir invertör veya anahtarlama 

güç kaynağı ile entegre bir DC kaynağı tarafından çalıştırılan bir tür senkron motordur. 

Burada AC, dalganın sinüzoidal şeklini değil, dalga biçiminde herhangi bir kısıtlama 

olmaksızın çift yönlü bir akımı ifade eder. 

İlk olarak elektrik motorumuzun tasarım hedeflerini belirledik. Tasarım 

hedeflerini belirlemek için üç önemli anahtar parametreyi dikkate aldık. Bu 

parametreler; verimlilik, üretilebilirlik ve maliyet.  

 

Tasarım Hedeflerimiz Motor Tasarımı Hesaplamaları İçin Referans 

Temelleri 

Motor Tipi: BLDC Parkur Uzunluğu: 3.4 Km 

Motor Gücü: 1,2 kW Ortalama Hız: 61km/h(591 

rpm@16” jant) 

Besleme  Gerilimi 

Aralığı: 

40 V Tur Sayısı: 7 
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Maksimum Hız: 1200 

rpm 

Maksimum Eğim: %9 

Kutup Numarası: 36 Toplam Parkur Km: 37.8 Km 

Verim:  %85-95 Gerekli Maks. Tork: 12 N.m(51 

km/h@%1 eğim @ 

250 kg için) 

Ağırlık: 7-8 kg Zaman Aralığı: 60 dk 

 Gerekli Maks. Güç: 601 W (491rpm @ 

12N.m) 

 Ortam Sıcaklığı: 41,6 °C 

Şekil 4.6 Hedefler ve Referans Temelleri 

 

Yukarıdaki parametreler, yeni versiyon BLDC motor için anahtar parametrelerimizdir. 

Hepsi dereceyi hedefleyen yarış stratejimize göre hesaplanmıştır. 

a. Tasarım Hesaplamaları 

Tasarım hesaplamaları, BLDC motorun slot-kutup konfigürasyonlarının 

sayısının netleştirilmesiyle başlar. 

 

 

 

(1.1) 

                        

    
             

(1.2) 

Fırçasız Doğru Akım Motoru: Bu belgede, BLDC ayrıca dış rotor, radyal akı, 

yüzey mıknatısı ve trapezoidal dalga tahrikli motora sahip sabit mıknatıslı motor 

anlamına gelecektir. 

 

Denklem (3.1) 'de, mıknatıs sayısını gösterirken, yuva sayısını gösterir. 

, bir yuvanın mekanik açısıdır. , birimi olan sıfırıncı yuvaya göre kth yuvanın 

elektrik derecesini ifade eder. (3.1) denkleminin küçük bir manipülasyonu ile (3.2) 

denkleminin türetileceği açıktır. Denklem (3.2), 360°E için denklemin (3.1) kalanını alır 

ve 120°E derecesine eşitlersek, k'nin dengeli sargıya izin veren faz kaymamız 

olacağını göstermektedir. Ayrıca (3.2) denkleminin birçok olası çözümü olduğu açıktır. 

Diğer tasarım amaçlarına göre hangi k değerlerinin doğru olduğuna dikkat edilmelidir. 

Yukarıdaki tablo olası yarık-kutup kombinasyonlarını göstermektedir. Seçilen 

kombinasyon için anahtar parametreler, düşük vuruntu torku, kolay montaj ve basit 

sorun giderme ve kısa bakır tel uzunluğudur. 

Motor için hesaplanacak diğer parametre bobin açıklığıdır. Buradaki birincil 

amaç, bobin açıklığını mümkün olduğunca 180°E'ye yakın tutmaktır. Bunun nedeni 

üretilen torkun maksimize edilmesidir. 
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(1.3) 

 

(1.5) 

 

(1.6) 

Mekanik açı: radyan veya derece.[radM , degM] 

Elektrik açısı: radyan veya derece.[ RadE, degE] 

Bobin açıklığı Bobinlerin yuva cinsinden genişliği. 

 

Denklem (3.5) zıt emk açıklamasını gösterir. Faraday yasası bu arka emf’nin temelidir. 

Denklem (3.6), bazı varsayımlar altında denklem (3.5)'in basitleştirilmiş halini 

göstermektedir. Bu denklemde; 

•  [V] indüklenen voltaj,  

• λ akı bağlantısıdır[Wb-t],  

•   [RadE veya degE] elektriksel derecede açısal değerdir, 

•  [rad/s]mekanik açısal değerdir, 

•  [Wb] hava aralığı akı değeridir, 

•  [T ]hava aralığı akı yoğunluğudur, 

•  [mm]eksenel yönde yığın uzunluğudur,  

•  [mm] rotor çapıdır,  

• geri emf sabitidir.  

• Ayrıca N dönüş sayısıdır. 

Bu iki denklem, zıt emk'nın yarışa göre netleştirilen devir hızına bağlı olduğunu açıkça 

göstermektedir. Ayrıca (3.6) denkleminin emf değerini geri almak için bazı 

parametrelerin de belirlenmesi gerektiği açıktır.  ve parametreleri motorun 

geometrik tasarımına göre netleştirilir. önce belirlenir. Açıklığa kavuşturulması 

gereken yalnızca 'dir. 'yi doğru olarak belirlemek çok zordur. En iyi yollardan biri 

sonlu elemanlar analizidir. Bu bir sonraki bölümde açıklanacaktır. Burada bazı 

varsayımlar altında sadece basitleştirilmiş değer kullanılır. Hava aralığı akısının 0,5 ile 

1 T arasında olması gerektiği deneyimlerle zaten bilinmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada bu varsayım kullanılmış ve 0,6 T olarak varsayılmıştır. Burada denklem 

(3.7)'de varsayım ilkesi açıklanmaktadır. 

 

(1.7) 

•  mıknatıs sızıntı faktörü, 

• akı konsantrasyon faktörü, 
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• isteksizlik faktörü,  

• bağıl geri tepme geçirgenliği,  

•  geçirgenlik katsayısı ve 

• remenanstır.  

 

Bununla ilgili daha fazla ayrıntı bu çalışmanın dışında olacağından burada sadece 

seçilen değerler tartışılacaktır. 

 

•  seçilmiştir 0,9≤K_l≤1,  

• seçilmiştir 1≤K_r≤1.2 ,  seçilmiştir 1 , 

• mıknatıs üreticisi tarafından verilmiştir yani burada 1,05 ,  

• 3'tür. Burada artarsa, hava aralığı akı yoğunluğu 'den biraz daha az olan 

bir maksimuma yaklaşır.  

• Ayrıca üretici tarafından mıknatıs derecesi (N30SH) nedeniyle yaklaşık 1.08 

olan verilir.  

Bu da  ‘yi yüksek yapar. Seçilen değerlere göre varsayılan değerimiz; 

 

 

(1.8) 

1 Geri emf: counter electromotive force [V] 

1 Faraday Yasası:   [V] 

 

Burada  değeri belirlenir, dolayısıyla şimdi denklem (3.6)'ya göre bazı varsayımlar 

altında geri emf değerini hesaplamak mümkündür. 

 

(1.9) 

 

Denklem (3.9), bir bobin anlamına gelir, bu nedenle yaptığı komple motor için; 

 

(1.10) 

 

Denklem (3.10), motorun istenen devir hızı için geri emk'yi gösterir. Aynı zamanda 

komütasyon dizisi iki faz aktif olacaktır, dolayısıyla |  | değer iki faz için bobin sayısı 

olan 18 ile çarpılır. 

Son olarak tork hesaplaması tartışılacaktır. Bu denklem (3.10) ve (3.11) ile yaklaşık 

motor tüketimini hesaplamanın en iyi yolu 

 

(1.11) 
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Denklem (3.11), belirli motor geometrisi için istenen tork için bu akım miktarını gösterir. 

i'yi alıp denklemi hesaplarsak; 

 

 

(1.12) 

 

Denklem (3.12), ortalama hız için istenen tork üretimi için yaklaşık 10 A akımın yeterli 

olacağını göstermektedir. Bu %1 eğim ve rüzgarsız hava için geçerlidir. Elbette rüzgar 

olacak ama tüm hesaplamalar toleranslarla yapılıyor ve bu da motorun maksimum tork 

değeri değil bu yüzden sadece bu durum dikkate alınıyor. 

b. Manyetik Analiz Çalışmaları 

 

Bu bölümden önceki ana konsept, istenen geometri için en iyi konfigürasyonu 

belirlemekti. Bu sayede olası bir çok konfigürasyon ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla 

bu bölümde, sayısal analizle derinlemesine incelenen konfigürasyonlar 

incelenmektedir. Manyetik analizler için en uygun yöntem olması nedeniyle sayısal 

hesaplamalarda sonlu elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. 

ANSYS Maxwell, Maxwell denklemlerini uzayın sonlu bir bölgesinde, 2D/2B için 

uygun sınır ve kullanıcı tanımlı başlangıç koşulları ile çözerek elektromanyetik 

problemleri çözmek için sonlu elemanlar analizini (FEA) kullanan, yüksek 

performanslı, düşük frekanslı elektromanyetik alan simülasyonu etkileşimli bir yazılım 

paketidir. Motorlar, aktüatörler, transformatörler, sensörler ve bobinler dahil olmak 

üzere 3D elektromanyetik ve elektromekanik cihazlar, Maxwell, statik, frekans alanı 

ve zamanla değişen elektromanyetik ve elektrik alanları çözmek için doğru sonlu 

elemanlar yöntemini kullanır. Yazılım, çözüme yaklaşmak için alanı ve doğrusal 

enterpolasyon fonksiyonlarını birbirine bağlamak için yalnızca üçgensel/dörtyüzlü 

elemanlar kullanabilir. 

James Clerk Maxwell tarafından verilen elektromanyetik alanı tanımlayan 

fiziksel denklemler şunlardır:  
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Yazılım simülasyonunun ihtiyaç duyduğu yukarıdaki denklemleri çözmek için 

sayısal teknikler gereklidir. (RMxprt) Rotating Machine Expert, daha yüksek verimlilik 

talebini karşılamak üzere özelleştirilmiş bir makine tasarım akışı oluşturmak için 

kullanılan ANSYS – Maxwell paketinin şablon tabanlı bir tasarım aracıdır. Klasik 

analitik motor teorisi ve eşdeğer manyetik devre yöntemlerini kullanan RMxprt, 

makine performansını hesaplayabilir, ilk boyutlandırma kararlarını verebilir ve çok 

sayıda "what if" analizi yapabilir. RMxprt, geometri, malzemeler ve sınır koşulları 

dahil olmak üzere eksiksiz bir Maxwell projesini (2-D/3-D) otomatik olarak kurabilir. 

 Analizdeki Malzeme Kullanılan Malzeme 

Rotor Çeliği  Steel_1008 St-37 Yapısal Çelik 

Stator Çeliği NSSMC –

Yönlendirilmemiş 

(35H300) 

M330-35A(Standart 

Yönlendirilmemiş Silikon Çelik -

0,35mm) 

Kalıcı 

mıknatıslar 

NdFe35 N30SH 

(NdFeB,Ni-Cu-Ni Kaplama, Özel 

Tasarım) 

Şekil 4.7 Sınır Koşulları Tablosu 

 

Şekil 4.8 Maxwell RMxprt’de Motor Tasarımı 
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Şekil 4.9 Sargı Tasarımı 

Faktör kombinasyonu seçimi için kısıtlamalar şu şekilde kabul edilir: hava 

boşluğundaki manyetik akı yoğunluğu 1 Т'yi geçmemelidir, dişlerdeki manyetik akı 

yoğunluğu  B ≤ 1.75 Т, dış rotorda - В ≤ 2 Т olmalıdır. Tablo IV'teki boyalı alanlar, 

yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan manyetik akı yoğunluğunun değerleridir. 

 

Şekil 4.10 Motorun Mesh Tasarımı 

Yukarıda gösterilen şekil, çalışmanın mesh geometrisini gösterir. Mesh yoğunluğunun 

sınırlar boyunca arttığı açıktır. Bu, daha doğru sınır koşulu hesaplamaları içindir. 
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Şekil 4.11 Manyetik Alan (T) 

 

Şekil 4.12 Manyetik Alan (T) 

Yukarıda gösterilen şekilde, istenen değer olan 1.75 T'nin altındaki akı yoğunluğu 

değeri görülmektedir. 
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Şekil 4.13 Vektörlerle Manyetik Alan (T) 

 

Şekil 4.14 Vektörlerle Manyetik Alan (T) 

 

Şekil 4.15 Akı Çizgileri (Wb/m) 
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Şekil 4.16 Manyetik Alan (A/m) 

 

Şekil 4.17 Manyetik Alan (A/m) 
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Şekil 4.18 Ohmik Kayıp 

 

Şekil 4.19 Zıt Emk Grafiğini (650 rpm) 

Yukarıda gösterilen şekilde, motorun 650 rpm'deki zıt emk grafiğini göstermektedir. 

Bu sonuçlara koşullar ideal (kayıpsız) kabul edilerek ulaşılmıştır. Ancak FEM 

analizinde, zıt emk değerleri üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratan gerçek koşullar 

dikkate alınır. 

c. Mekanik Analiz Çalışmaları 

 

Motorumuzun mekanik tasarımı Solidworks 2015 üzerinde yapılmıştır. Mekanik 

tasarımda göz önünde bulundurduğumuz etkenler; parçaların gücü, motorun termal 
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durumu ve motorun ağırlığıdır. Bu parametreler optimize edilmiş ve dış kuvvetlere 

karşı mekanik dayanıklılığa sahip havalandırma bölümleri tasarlanmıştır ve bu 

havalandırma bölümleri ile motorun ağırlığı azalmıştır. 

       

             Motor Montajı                 Motor İç Montajı            Şaftın izometrik görünümü 

                

     Motor İç Montajı          Statorun izometrik görünümü    Hub'ın izometrik görünümü                                                                                             

Ansys 14.0 yazılımı üzerinde parçamızın yapısal analizini yaptık. Sadece kritik 

parçaların analizini yaptık. Bu parçalar; motor mili ve motorumuz kapak jantlarıdır. 

 

Şekil 4.20 Şaftın Mesh Tasarımı 

 

Şekil 4.21 Düğümler ve Eleman Sayısı 
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Şekil 4.22 Sınır Koşulları (Yükler) 

 

Şekil 4.23 Sınır Koşulları (Destekler) 

 

Şekil 4.24 Şaftın Deformasyonu 
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Şekil 4.25 Şaftın von-Mises Gerilmesi 

 

Şekil 4.26 Şaftın von-Mises Gerilmesi 

 

Şekil 4.27 Şaftın Normal Gerilmesi 
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Şekil 4.28 Jant Kapağı Mesh Görünümü 

 

Şekil 4.29 Jant Kapağı Deformasyonu 

 

Şekil 4.30 Jant Kapağı von - Mises Gerilmesi 



 

25 
 

 

Şekil 4.31 Jant Kapağının Kayma Gerilmesi 

d. Termal Analiz Çalışmaları 

Geleneksel analitik yöntemler, ısı transferini kabul edilebilir bir karmaşıklıkla 

tanımlar. Bununla birlikte, bu yöntemler, elde etmesi genellikle zor olan birçok 

katsayı (termal iletkenlik, ısı transfer katsayısı ve emisyon) hakkında kesin bilgi 

gerektirir. 

Sonlu öğeler yöntemleri ise önemli bir bellek kaynağı ve hesaplama süresi 

gerektirir. Bu nedenle yaklaşımımızla uyumlu değildirler, kendi ortamındaki manyetik 

bir bileşenin modellenmelerine izin vermelidir, yani bir güç zincirinin parçasına. Ek 

olarak, geliştirilen model manyetik bir bileşende (elektrik olayları, manyetik ve termal) 

yer alan tüm fenomenleri hesaba katmalıdır. Düğüm yöntemi daha iyi doğruluk daha 

iyi doğruluktan ödün verilmiş sonuçlar ve simülasyon süresi sağlar. Bu nedenle 

elektrikli aracın performansı gibi optimizasyon yaklaşımlarına uyumludur. Bununla 

birlikte endişelerimize en uygunudur ve deneysel bir yaklaşıma çok uygun. 

Motorumuzun termal analizini yapmak için şu yolu takip ediyoruz; öncelikle 

Ansys Fluent üzerinde dönme akış analizi yaptık ve daha sonra bazı denklemler 

kullanarak Reynolds sayısını ve konvektif katsayısını hesapladık ve ardından Matlab 

Simulink üzerinde bir modelleme yaptık. Bu Simulink modeli ile motorumuzun önemli 

bölümlerinin sıcaklık değerlerini hesapladık. Son olarak, bu sıcaklık değerlerini 

Ansys Steady State Termal Analizi üzerinde kullanıyoruz ve sıcaklık konturu sonucu 

elde ediyoruz. 

Çözüm Metodolojimiz 
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Sınır Koşulları; 

• Dönme Hızı: 650 rpm 

• Araç hızı 35 km/sa 

• Ortam Sıcaklığı: 35 °C 

 

Şekil 4.32 Hız Vektörü 

 

Şekil 4.33 Hız Düzeni 

 

Şekil 4.34 Türbülans Kinetik Enerji Konturu 
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• Aşağıda gösterilen konvektif katsayıyı hesaplamak için bu denklemi kullandık,  

 

h= Nu*k/D U= 20 m/s D= 30 cm V= 1,6 10-5 m2/s Pr= 0,707 

 

• Hesaplamalardan sonra, kapak kenarının dış yüzü için konvektif katsayı değeri 

neredeyse 60 W/(m^2*K), iç taraf için neredeyse 30 W/(m^2*K) 

Termal-elektrik benzetmesi kullanarak bir model seçtik. Modeli basitleştirmek için 

aşağıdaki varsayımları kullandık: 

- Tek tip ısı üretimi. 

- Eleman genelinde fiziksel özelliklerin homojenliği. 

- Yüzlerin her birinde değiş tokuşların tekdüzeliği. 

Makine, aralarında iletim veya konveksiyon yoluyla ısı alışverişi yapan basit hacimli 

elemanlara ayrılmıştır. Bakır kayıpları yuva kayıpları ve uç sargı kayıpları içerir. PMSM 

yapısının geçici termal modeli daha sonra analog bir elektrik şebekesi ile temsil 

edilebilir. 

• Rotor boyunduruğun iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir:  

(3) 

Burada λfer demirin ısı iletkenliğidir, Hcr  rotor boyunduruk kalınlığıdır, De ve Di  sırasıyla 

motorun dış ve iç çapıdır. 

• Mıknatısın iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 

(4) 

Burada λa mıknatısların termal iletkenliğidir, p kutup çiftlerinin sayısıdır, Sa mıknatıs 

bölümüdür ve Ha mıknatıs kalınlığıdır. 

• Hava boşluğunun iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 

(5)  

Burada λair  termal iletkenliğidir ve e hava boşluğu thikness'tir. 

İki yapı için sırasıyla bobinlerin (Rcu), ana dişlerin yalıtımının (Rcd) ve stator 

boyunduruğunun (Rcs) iletim dirençleri eşittir. 
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• Bobinlerin iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 

(6)  

Burada λc bakırın ısı iletkenliği, Hd ise stator dişi yüksektir. 

• Yalıtkanın iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 

(7) λiso  

Burada λiso yalıtımın ısı iletkenliği, Adent1 alt ana diş açısı, Agöçük2 ana dişin daha yüksek 

açısıdır, Nd  diş numarasıdır. 

• Lenc yuva genişliği aşağıdaki gibi ifade edilir: 

(8) 

Burada, rdid yerleştirilen dişin açısal genişliği ile ana dişin genişliği arasındaki orandır. 

Bu oran, akı sızıntılarını azaltmak ve geri elektromotor kuvvet dalga formunu 

iyileştirmek için sonlu eleman simülasyonları tarafından optimize edilir. 

• Burada B eşittir: 

(9) 

PMSM konfigürasyonu, kutup çiftleri sayısının (p) varyasyon yasası ile birden sonsuza 

değişen bir tamsayı sayısı n'ye göre karakterize eder, ana diş sayısının (Nd) kutup 

çiftlerinin sayısına göre oranı (r), iki ana diş arasındaki açısal genişlik ile ana dişin 

genişliği arasındaki oran (n), ana dişin açısal genişliği ile bir mıknatısın genişliği 

arasındaki oran (α) ve bir mıknatısın açısal genişliği ile kutup adımı arasındaki oran 

(β). 

• Ana dişlerin iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 

(10) 

Hd' nin dişlerin yüksek olduğu yerde, Sd ana diş bölümüdür. 

• Stator boyunduruğu iletim direnci aşağıdaki ilişki ile ifade edilir: 
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(11) 

Burada Hcs stator boyunduruğu kalınlığıdır. 

 

Şekil 4.35 İç Taraf için Konvektif Isı Transferi 

 

Şekil 4.36 Dış Taraf için Konvektif Isı Transferi 
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Şekil 4.37 Motorumuzun Simulink Termal Modeli 

 

Şekil 4.38 Termal Kararlı Durum Analizi için Termal Geometrimiz  
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Şekil 4.39 Simulink Termal Model Sonuçları 

                

    Şekil 4.40 Geometrinin Mesh Görünümü   Şekil 4.41 Kalınlıkla Mesh Görünümü 

 

Şekil 4.42 Sınır Koşulları: Simulink Modelinde Hesaplanan Değerler 
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Şekil 4.43 Motorun Sıcaklık Konturu 

Şekil 4.44 Motorun Sıcaklık Konturu 
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Şekil 4.45 Motorun Toplam Isı Akısı 

Şekil 4.46 Motorun Yönlü Isı Akısı 
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e. Üretim Çalışmaları 

 

Şekil 4.47 Destekçi Firmamız Tarafından Üretilen Mekanik Parçalar 

Şekil 4.48 Stator Geometrimizin Lazer Kesim İşlemi 

  

Şekil 4.49 Yerli Motorumuzun Montajı 
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              Şekil 4.50 Kapak Jantı Montajı             Şekil 4.51 Sargı ve Montaj Sonrası  

  

Şekil 4.52 Motorun Son Görünümü 

f. Motor Test Sonuçları ve Verim 

 

Motorun termal testleri termal kamera  ile yapılmıştır. Termal kameradan 

görünüşleri aşağıda verilmiştir. İncelemeler sonucu herhangi bir anormallikle 

karşılaşılmamıştır.  

               

Şekil 4.53 Motorun Termal Kamera Görünüşü 
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Şekil 4.54 Motor Verimliliği 

Verimlilik-Güç-Tork-Akım-Hız 

İstenilen çalışma alanı için motorun Verimlilik-Güç-Tork-Akım-Hız grafiği. 

Grafikten de görüldüğü gibi yarışta kullanılacak motorun çalışma alanı yüksek 

verimlilik değerine sahiptir. Bu, motorun yarış sırasında en verimli alanda çalışacağı 

anlamına gelir. Bu çalışmanın temel amacı buydu. Ve verim yaklaşık %85-95 

olacaktır. Daha doğru verim hesaplamaları için deneysel hesaplamalar yapılmalıdır. 

Grafikte anlaşılması kolay, gerekli tork değerini, istenen verimlilik aralığını ve güç 

alanını elde ediyoruz. Ayrıca termal kamera kullanarak verimlilik testi için bir deney 

yapacağız. Bu deneysel sonucun TÜBİTAK üyelerine yarış sırasında göstereceğini 

düşünüyoruz. 

 

Şekil 4.55 Hız-Tork Verimliliği 3D Haritası 
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Sonuç FEM analizi olan motor parametreler;  
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g. Karşılatırma Tablosu 

  Önceki Tasarım 
Yeni Tasarım (Yıldız-

Üçgen Bağlantısı) 

Motor Tipi : Fırçasız DC Motor Fırçasız DC Motor 

Motor Faz Gerilimi : 
Nominal Gerilim 48V / 

Çalışma Gerilim 24-72V 

Nominal Gerilim 48V / 

Çalışma Gerilim 24-72V 

Motor Gücü : 1 kW 1.2 kW 

Motor Devri : 700 rpm 
700(yıldız)-1200(üçgen) 

rpm 

Motor Ağırlığı : 7-8 kg 7-8 kg 

Motor Verimi : %80-95 %80-95 

Motor Ana Boyutları : Ø330mmx70mm Ø330mmx70mm 

Stator Boyutu : Ø230mmx63mm Ø230mmx63mm 

Rotor Boyutu : Ø270mmx67mm Ø270mmx67mm 

Sargı Şeması : Yıldız  Yıldız-üçgen  

Motor Optimizasyonu : 

Parameter hesabında 

yörünge arama metodu 

kullanılmıştır 

Parameter hesabında 

Gradian yaklaşımı 

kullanılmıştır 

Manyetik Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: 

Sayısal Analiz (Sonlu 

Elemalar Yöntemi) 

Sayısal Analiz (Sonlu 

Elemalar Yöntemi) 

Isıl Tasarım ve Analiz 

Modeli 
: 

Sonlu Elemanlar 

Yöntemi, Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği 

Sonlu Elemanlar 

Yöntemi, Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği, 

Termal matematik model 

(Simulink) 

Mekanik Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: Sonlu Elemanlar Yöntemi Sonlu Elemanlar Yöntemi 

 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

a. Devre Tasarımı 

 

Umakit olarak iki farklı motor sürücü tasarımı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

Motor sürücüye ait ham dosyalar aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Link: https://we.tl/t-vwr5WYH4D3 

 

 

https://we.tl/t-vwr5WYH4D3
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Tasarım Birin Genel Blok Şeması 

 

Tasarım İkinin Genel Blok Şeması 

 

Mikroişlemci Seçimi 

Devremizde kullanacağımız işlemciyi seçerken mikroişlemcinin yapacağı 

işlemleri ilk olarak belirlememiz gerekir ve mikroişlemcinin yapacağı işlemler: 
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• Digital giriş ve çıkışlara ihtiyaç var. 

1. Otonom Sürüş Aktif etme 

2. Hız Bilgisi (Rpm) 

3. Fren girişi 

4. İleri-geri yön girişi 

5. Hall Sensor girişi 

6. On/Off grişi 

7. I2C LCD 16x2 

• ACS756 akım sensörü ile giriş ve çıkış akımlarının ölçülmesi PWM 

doluluk oranın belirlene bilmesi içim 6 adet analog girişe ihtiyaç var 

• UART haberleşmesi ile otonom hız bilgisini alınmalıdır. 

• İhtiyaçlar doğrusunda Atmega328p yeterli olmaktadır. 

Çalışmada kullanılan Atmega328p devre elemanı, yüksek performans RISC CPU 

teknolojisi, 16 MHz çalışma frekansı 6 kanallı 10 bitlik ADC, 6 adet PWM modül 

içermektedir. Bu çalışmada Fırçasız DC motorlar için AVR tabanlı bir sürücü 

gerçekleştirilmiştir. Motorun, Hall Effect sensörlerinden alınan konum bilgileri AVR 

tarafından yorumlanarak yazılan program sayesinde uygun komutasyon çıkışları 

üretilmiş yazılım olarak Microchip firmasının Atmel Studio programında derlenen C dili 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 5.1 Tasarım-1 Atmega328p Giriş-Çıkış 
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Şekil 5.2 Tasarım-2 Atmega328p Giriş-Çıkış 

Kullanılan MOSFET’ler 

Tasarımda 6 adet IXYZ firması N kanallı IXFH320N10T2 tipi MOSFET 

kullanılmıştır. Bunlar üç fazlı köprü tipinde bağlanmıştır. Şekil 5.3’te kullanılan 

transistöre ait paket yapısı ve bazı teknik özellikleri verilmiştir.  

Şekil 5.3 IXFH320N10T2 Özellikleri 
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Şekil 5.4 Farklı VGS Gerilimleri için IXFH320N10T2 Karakteristiği 

Tasarımlarımızda Şekil 5.4’deki datasheet verileri göre Vgs gerilimi 15 V üstünde 

seçtiğimizde ID akımız artmakta aynı zamanda ve yüksek sıcaklıklarda daha 

yüksek akımlar geçirmemizi sağlamaktadır. Onun için 12 V regülatörü yerine 15 V 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.5 IXFH320N10T2 MOSFET’inin Rds(ON) değeri 

Şekil 5.5 olduğu gibi seçtiğimiz MOSFET ne kadar iyi soğutulursa o kadar düşük 

iç direnci olduğu için verimizi doğrudan etkilemektedir.  

Güç katmanı 

Tasarım–1’nin PWM anahtarlama kısmı 

şekil 5.6 görüldüğü gibi bir Half Bridge entegresi 

sürmesi gösterilmiştir devrede 3 adet 

kullanılmıştır. VE kapısı olarak 74HC08 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.6 PWM - Half Brindge  Tasarım – 1 
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Şekil 5.7 Tasarım – 2’nin PWM Anahtarlama Kısmı 

Tasarım 2’de exor kapıları ve dekoderlerle tasarlamış devre şekil 5.7’de 

gösterilmiştir. 

Tasarım ikinin birden en önemli farkı motorun Hall sensörlerinden gelen bilgiler 

mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmeden direk faz anahtarlaması 

yapabilmektedir. Bu sayede mikrodenetleyici ile istediğimiz kontrolü faz 

anahtarlamasına bağlı kalmadan yapabiliyoruz en büyük avantajı jetson tx2 ile anlık 

olarak sürekli veri alışverişi yapıyoruz.  

Arabada kullandığımız motor 3-fazlı bir BLDC motor olduğundan kontrolü 

için 3 adet Half Bridge köprüsüne ihtiyacımız var onun için 6 adet N kanallı 

MOSFET (S1, S2, S3, S4, S5, S6) ile kontrolü sağlanmaktadır. MOSFET’leri 

sürmek için ise Half Bridge entegresine ihtiyaç var Half Bridge entegresi olarak da 

piyasada en yaygın kullanılan ve Türkiye’de bulması kolay olan IR2101 kullandık 

devrelerimizde PWM frekansını ise 20 kHz belirledik. Güç katmanı iki tasarımda 

şekil 5.8’deki gibidir. 



 

44 
 

 

                     Şekil 5.8 Güç Katmanı 

 

Regulator Tasarımı 

Devremizde kullanılan Half Bringe ve Mikrodenetleyici farklı voltajlarda 

çalışmaktadır onun için girişten gelen voltajı düşürmemiz gerekmektedir. Bizde bunu 

için iki farklı tasarım yaptık 40 V kadar olan besleme girişlerinde şekil 5.10’daki 

tasarımı 80 V kadar olan girişlerde ise şekil 5.11’deki tasarımı kullanmaktayız. 

Neden 80 V girişi direk tek olarak kullanabiliriz ama maliyet artmaktadır onun için 40 

V üstünde olduğunda 80 V tasarımı tercih ediyoruz ve 80 V tasarım buck converter 

olduğu için diğeri göre daha verimlidir. 

Şekil 5.9 IR2101 Özellikleri 
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Şekil 5.11 

Şekil 5.10 
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Tasarım- 1 Şematik 

 

Tasarım- 2 Şematik 
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b. Kontrol Algoritması 

Fırçasız DC motor sürücü sisteminde, motor dönüş yönü ve PWM doluluk 

oranları yukarıda belirtildiği gibi sırasıyla iki yönlü anahtar ve bir gerilim bölücü 

potansiyometre ile belirlenmektedir. Bu giriş değerlerine göre, motoru saat yönünde 

veya saat yönünün tersi yönde döndürmektedir. Ayrıca PWM doluluk oranı 

ayarlanarak motor hızı ayarlanabilmektedir. PWM sinyali yazılımsal veya donanımsal 

olarak iki şekilde üretilebilmektedir. Bu projede PWM modül kullanılmamış ve sinyal 

yazılımsal olarak üretilmiştir. 

Şekil 5.12 Kontrol Algoritması 

BLDC motorları farklı sürüş teknikleriyle çalıştırılabilir. Bunlar Sinusoidal veya 

Trapezoidal olabilir. İki sürüş stilinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Bunlar 

verim ve verimin ani tepkisini değiştirir. Sürüş teknikleri incelendiğinde; Trapez sürme 
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tekniği, motorun verimli sürüşü için uygundur ve motorun anlık etkisi (çarpma) 

yüksektir. Sinüzoidal yuvarlanma durumunda, vurma oranı çok düşükken, sürüş işlemi 

yamuk dalgalardan daha az etkilidir. Anahtarlama tekniği olarak 6 adımda tercih edilir. 

Bu iki teknik arasındaki fark aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.13 Sinusoidal ve Trapezoidal Sürüş Teknikleri 

Bu anahtarlama tekniğinde, akım, her anahtarlama sırasında sargılardan birine 

akarken, aynı akım diğer sargıdan çıkar. Diğer bir deyişle, nötr nokta göreceli bir 

referans noktası olarak alındığında, bir sarım pozitif yöndeki akımı, diğeri sarım aynı 

büyüklükteki negatif yön akımını geçer. Üçüncü aşama enerjisiz kalır. Her adımda, üç 

fazdan sadece ikisine enerji verilir. 

Moment mıknatıslarının yarattığı manyetik alanların ve stator bobinlerinin 

etkileşimi ile moment oluşur. İdeal olarak, en yüksek moment bu iki alan birbiriyle 90° 

açıyla etkileşime girdiğinde meydana gelir. Motorun, statorda hareket için dönen bir 

manyetik alan yaratma ihtiyacı mümkün olduğunca rotor pozisyonuyla Hall 

sensörlerden alınan bilgilerle yapılır. Altı aşamalı bir anahtarlama tekniğine, dönen bir 

stator manyetik alanı oluşturmak için akımın stator sargıları boyunca akım yönünün 

bir elektrik döngüsü üzerinde altı kez değiştirildiği bir anahtarlama yapılır. 

Elektrik çevrimi kavramı, periyodik bir dilimin ifadesidir. 2π = 360 ° elektrik periyodunda 

her 60 elektrik derecesinden sonra yeni bir anahtarlama gerçekleşir. 

                                          
                 Trapezoidal Dalga                          Yön Değiştirme 

Üç Hall sensöründen biri her 60 derecede bir durum değiştiriyor. Tam bir elektrik 

devresinin tamamlanması altı adım gerektirir. Faz akımlarının yönü de 60 derecelik 

değişikliklerle uyumlu olacak şekilde değiştirilmelidir. Stator sargılarındaki akım 

yönündeki değişiklik, hareket için gereken dönen manyetik alanın oluşumuna izin verir. 
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Bu durumda, stator ve rotor manyetik alanları arasındaki açı, ideal anahtarlama ve 

mevcut durum değişim koşulları altında 90 derecede tutulur ve doğrusal bir tork çıkışı 

sağlanır. Bununla birlikte, pratikte aniden akımın yönünde atlamak mümkün değildir. 

 

Şekil 5.14 Hall Sensör Faz Anahtarlama 

Hall Effect verilerinden gelen verilere göre nasıl bir anahtarlama yapılması gerektiği 

şekil 5.14 verilmiştir. 

c. Simülasyon Çalışmaları 

 

Simülasyon çalışmaları sadece MOSFET’lerin analog sürüş devresinin 

tasarımının doğruluğunu test amacıyla yapılmıştır. Burada amaç Vgs gerilimlerinin 

üreticinin verdiği datasheet değerleri dahilinde olup olmadığının kontrolüdür. Zira 

source geriliminin gate geriliminin üzerine çıkması özellikle bunun gibi endüktif yükleri 

süren uygulamalarda yüksek ihtimaldir ve MOSFET’in kalıcı zarar görerek işlevini 

yerine getirememesine sebep olabilir. Diğer bir sorun ise drain gerilimin source 

gerilimin altına düşmesi ihtimalidir. Bu noktada MOSFET sürücünün temel işlevi bu 

gerilim değerlerini istenen aralıklarda tutarak MOSFET’in arızalanmasını 

engellemektir. Bu maksatla bu çalışmalar daha çok motorun harici bir etki ile 

döndürerek zıt emk dalga formlarının izlenmesine dayandırılarak gerçekleştirilmiştir. 

   

Şekil 5.15 Simülasyon Görselleri 
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d. Baskı Devre Çalışmaları 

Basılı devre şeması bir sonraki kısım ile birlikte incelenmiştir. 

e. Üretim Aşamaları 

Pcb dizimleri Diptrace programından çizilmiştir linkte yer verilmiştir. İlk 

kartların test aşamalarına görsellerde yer verilmiştir. 

   

  

Şekil 5.16 Tasarım 1’in Üretilen PCB Kartı  

  

Şekil 5.17 Tasarım 2’nin Üretilen PCB Kartı 

f. Motor Sürücü Verimliliği 

 

Motor sürücü verimi güç MOSFET’lerinin üzerinde harcanan güç, güç 

MOSFET’lerinin sürülmesinde harcanan güç ve kontrol devresinin harcadığı güç hep 
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birlikte hesaba katılarak hesaplanabilir. Fakat sayılan ilk iki madde, son madde olan 

kontrol devresinin harcayacağı güç sadece entegre devreleri ve sensörleri 

besleyeceğinden, çok büyük olacağından burada hesaplamalar sadece MOSFET’ler 

baz alınarak yapılacaktır. 

Burada ilk olarak MOSFET’lerin çalışma frekanslarının belirlenmesi gerekmektedir. 

MOSFET’ler biri PWM diğeri fazların olmak üzere iki anahtarlama frekansı ile 

sürülecektir. Bunlardan PWM frekansı motor sarımlarının duyulabilir fazla ses 

çıkarmaması amacıyla 20 kHz olarak seçilmiştir. Fakat hesaplamalar üreticinin verdiği 

datasheette testin yapıldığı frekans değeri üzerinden yapılmıştır. 

 

 

     

(5.1) 

 

 

 

 

(5.2) 

Eşitlik (5.1) motorun en yüksek devir sayısındaki temel frekansıyken1 eşitlik (5.2) 

motorun, araç seyir halindeyken çalıştırılacağı en düşük devir sayısına bağlı temel 

frekansı göstermektedir. Görüldüğü son derece düşük frekanslar söz konusudur. 

Dolayısıyla da temel frekansların MOSFET’lerin kaybı üzerine herhangi bir etkisi 

neredeyse yok denebilir. Bu sebepten ötürü hesaplamalar PWM’in uygulanmasından 

ötürü oluşacak kayıplar üzerine yapılacaktır. MOSFET’lerde oluşan kayıplar üç adettir. 

Bunlar, PrDS
2, Psw

3, PD
4’dir. MOSFET olarak IXYS firmasının IXFH320N10T2 ürünü 

tercih edilmiştir. Gerek iletim direnci gerekse ısı transferinin iyi olduğu bir üründür. 

Ayrıca PCB yerine gövde montedir. Tüm bunlar bu ürünün tercih edilmesini 

sağlamıştır. Her komutasyon esnasında iki MOSFET iletimdedir, buradan;  

 

 

1 Temel frekans: Motorun devamlı bir moment oluşturması için fazların anahtarlanma frekansı. 
2 𝑃𝑟𝐷𝑆 : RDS(on) direncinden kaynaklanan kayıp. 
3 𝑃𝑠𝑤 : MOSFET’lerin giriş çıkış kapasitelerinin dolup boşalmasından yani anahtarlamadan kaynaklanan kayıp. 
4 𝑃𝐷 : MOSFET’in yapısında mevcut bulunan diyottaki kayıp. 
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Şimdiye kadar verilen eşitliklerde MOSFET’lerin iletim ve kesim esnasında Drain-

Source terminalleri arasında oluşan kayıplar hesaplanmıştır. MOSFET’lerin sürme 

güçlerine de bakılacak olursa; 

 PG = 2. fsQgVGSpp
5 =  2. 106. 55 × 10−9. 15 = 1,65 Watt (5.1) 

Eşitlik Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ‘den sonra verim tekrar hesaplanacak 

olursa; 

 
η =

Pçıkış

Pgiriş
=

Pgiriş − Pkayıp

Pgiriş
= %94,6 (5.2) 

Eşitlik Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ile Hata! Başvuru kaynağı 

bulunamadı. kıyaslanacak olursa yaklaşık %0,1-0,2’lik bir değişim söz konusudur. Bu 

durum kontrol kademesinin güç harcamasında da aynı şekilde olacaktır. Bu sebepten 

ötürü verim hesabı ana kayıp kaynakları üzerinden yapılmıştır. 

g. Motor Sürücü Koruması 

 

Motor sürücüyü korumak için voltaj girişlerine ters artı eksi bağlanmasın diye 

diyot atılmıştır. Ayrıca sürücü girişine 50 A sigorta koyulmaktadır ve sürücüde anlık 

anlık giriş akımı okunduğu için fazla akım çekilmesi durumunda duty değeri 

düşürmekte veya sıfırlamaktadır. Motorun zıt emk üretmesi durumunda; mesela 

rampa aşağı arabanın gitmesi gibi durumlarda ters emk korumak için ayrıca koruyucu 

harici koruyucu diyotlar atılmıştır.  

h. Malzemelerin Faturalandırılması 

i. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar : IXFH320N10T2 IXFH320N10T2 

Sürücü Entegresi : IR2101 IR2101 

Kontrolcü Entegresi : Atmega328p Atmega328p 

Kontrol Algoritması :   

Koruma Devresi : ACS756 ACS756 

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: Proteus Proteus 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: PCB PCB 

Baskı Devre Kartı Üretimi : Diptrace Diptrace 

 

5 𝑉𝐺𝑆𝑝𝑝
 : Tepeden tepeye 𝑉𝐺𝑆 gerilimi. 
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Yazılım Algoritması : Özgün Özgün 

Simülasyon Çalışmaları : LTSpice LTSpice 

Deneysel Çalışmalar :   

Boyut (PCB / Donanım 

Kutusu)  
: 100mm x 100 mm 100mm x 100 mm 

Güç / Akım / Gerilim  : 960W / 20A/ 48V 960W / 20A/ 48V 

Verim : %90 %90 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a. Dengeleme Yöntemi 

 

Maliyet, ihtiyaçların karşılanabilir olması ve bataryanın kullanılmadığı 

durumdaki elemanların düşük güç tüketimi sebebiyle anahtarlamalı pasif dengeleme 

yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde gerilimi yüksek olan hücrenin, fazla enerjisini 

ısı olarak çevreye vermesi sonucu geriliminin düşürülmesi ve diğer hücrelere 

eşitlenmesi hedeflenir. Sistemin anahtarlamalı yapısıyla verimin arttırılması 

hedeflenmiştir. Anahtarlama elemanı olarak transistörler kullanılmıştır. Transistörlerin 

izolasyonunu sağlamak ve sürmek için optoküplör kullanılmıştır ve transistörlerin 

anahtarlama süreleri batarya yönetim sistemi için yeterlidir. 

 

Şekil 6.1 Pasif Dengeleme Metodu 
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Şekil 6.2 Pasif Dengeleme Akış Diyagramı 

b. SOC Tahmin Algoritması 

SOC tahmin algoritması oluşturulurken, Şekil 6.3’de görülen lityum pile ait bir 

deşarj eğrisi referans alınarak, modelleme; eksponansiyel ve nominal bölge için 

oluşturulmuştur. Bunun sebebi, özellikle otomotiv uygulamaları için batarya ömrünün 

arttırabilmek için hızlı deşarj bölgesini kullanmadan bataryanın şarj edilmesi 

gerektiğidir. Böylece, model daha basit yapıya sahip olarak çözüm süresi 

düşürülebilmekte ve bu da otomotiv sektörüne uygulanabilirliğini sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 6.3 Bir Lityum İyon Pile Ait Kapasite-Gerilim Eğrisi Üzerindeki       

Eksponansiyel ve Nominal Bölge 
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𝑉𝑏𝑎𝑡 =  𝐸0 − 𝐾. 𝑆𝑂𝐶𝑑𝑒ş𝑎𝑟𝑗 −1. 𝑖𝑡 + 𝐴. exp(−𝐵. 𝑖𝑡) − 𝐶. 𝑖𝑡 −  R. I (1) 

 

 𝑉𝑏𝑎𝑡 =  𝐸0 − 𝐾. 𝑆𝑂𝐶ş𝑎𝑟𝑗 −1. 𝑖𝑡 + 𝐴. exp(−𝐵. 𝑖𝑡) − 𝐶. 𝑖𝑡 − 𝑅. 𝐼 (2) 

 

Denklem 1 ve Denklem 2, bir pil hücresine ait gerilim değerinin hesaplanmasında 

kullanılmaktadır. Burada hücre gerilimi 𝑉𝑏𝑎𝑡; sıcaklık 𝑇, çevrim süresi 𝑁 ve 𝐼 akıma 

bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  

• Bataryanın sabit gerilimi 𝐸0, V biriminde tanımlanmaktadır. Sabit gerilim değeri, 

sıcaklığa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ara değerler, enterpolasyon 

ile hesaplanacak ve testler ile doğrulanması sağlanacaktır. 

 

• Polarizasyon sabiti K, birimi V/Ah olarak tanımlanmaktadır ve polarizasyon 

kayıplarını temsil etmektedir. 

 

 𝐾(𝑇) =  𝐾𝑇𝑟𝑒𝑓 𝑒𝛼(𝑇−1−𝑇𝑟𝑒𝑓
−1) (3) 

Burada, α sıcaklığa bağlı Arhenius sabiti, Tref referans sıcaklık değeri olan 25℃ 

olmaktadır. Şekil 3’de oluşturulan Simulink model görülmektedir. 

• Eksponansiyel Kapasite B, birimi Ah-1 olarak tanımlanmaktadır ve kapasite-

gerilim eğrisi, başlangıcındaki eksponansiyel düşüşün kapasitesini temsil 

etmektedir. Değeri hesaplamak için, Denklem 4 kullanılabilir. 

 

 𝐵 =  
𝛽(𝑇)

𝑄𝑒𝑘𝑠𝑝(𝑇,𝑁)
 (4) 

• Eksponansiyel gerilim A, birimi V olarak tanımlanmaktadır ve kapasite-gerilim 

eğrisindeki, başlangıçtaki eksponansiyel düşüşün gerilim değerini temsil 

etmektedir. Değerin hesaplanması için Denklem 5 kullanılabilir. 

 

 𝐴 = 𝑉ş𝑎𝑟𝑗(𝑇) − 𝑉𝑒𝑘𝑠𝑝(𝑇) (5) 

• Eğim sabiti C, birimi V/Ah olarak tanımlanmakta ve deşarj anındaki lineer 

düşmenin modellenmesini sağlamaktadır. Burada, eksponansiyel kapasite ve 

nominal kapasite değerleri sıcaklık ve çevrim sayısına bağlıyken, eksponansiyel 

gerilim ve nominal gerilim değerleri ise sıcaklık faktörüne bağlıdır. 

 

 𝐶 =  
𝑉𝑒𝑘𝑠𝑝(𝑇)−𝑉𝑛𝑜𝑚(𝑇)

𝑄𝑒𝑘𝑠𝑝(𝑇,𝑁)−𝑄𝑛𝑜𝑚(𝑇,𝑁)
 (6) 

İç direnç R, ohm biriminde tanımlanmaktadır. Sıcaklık ve yaşlanma faktörüyle 

değişkenlik gösteren direnç değerinin hesaplanmasında, sıcaklık ile olan değişiminin 

modellenmesinde matematiksel yaklaşım, yaşlanmaya bağlı değişim ise yapılan 

testler ve üretici firmanın paylaşmış olduğu değerler kullanılarak eğri şeklinde 

oluşturulmuştur. 
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 𝑅(𝑇, 𝑁) =  𝑅𝑇𝑟𝑒𝑓 𝑒𝛼(𝑇−1−𝑇𝑟𝑒𝑓
−1) + 𝑅(𝑁) (7) 

Batarya karakteristiğini ve dinamik modeli en iyi tanımlayan, SOC deşarj modelinin 

oluşturulmasında, Denklem 8 kullanılacaktır. 

 

 𝑆𝑂𝐶𝑑𝑒ş𝑎𝑟𝑗 =  
𝑄(𝑇,𝑁)−𝑖𝑡

𝑄(𝑇,𝑁)
 (8) 

 

Burada Q(T,N), bataryanın sıcaklığa ve çevrim sayısına bağlı kapasite değeridir. 

it ise, bataryanın deşarj anında kapasite değeri olup bu değerin hesaplanmasında 

akımın 𝐼, zamana bağlı entegralini temsil eden Denklem 9 kullanılmaktadır. 

 

 𝑖𝑡 = ∫ 𝐼 𝑑𝑡     [𝐴ℎ]  (9) 

Şarj anı için SOC hesabında, Denklem 10 kullanılmaktadır. 

 

 𝑆𝑂𝐶ş𝑎𝑟𝑗 =  
0.1𝑄(𝑇,𝑁)+|𝑖𝑡|

𝑄(𝑇,𝑁)
 (10) 

 

c. Kontrol Algoritması 
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Batarya paketinde 16 seri hücre grubu bulunmaktadır. Her bir grubun gerilimleri 

okunur. Eğer 0.005 V‘un üzerinde gerilim farkı olan grup varsa gerilimi yüksek olan 

grup üzerindeki fazladan enerji direnç yardımıyla çevreye ısı olarak verilerek 

dengeleme gerçekleşir. Batarya grubundan çekilen akım eğer uzun süre 25 A den 

yüksek ise batarya rölesi açılır ve sistem ile batarya paketi arasındaki bağlantı 

kesilerek sistem yüksek akımdan korunmuş olur. Sıcaklığı kontrol altında tutmak için 

bazı sıcaklık kademeleri belirlenmiştir. Sıcaklık değerleri anlık olarak BMS ekranına 

yansıtılır. Eğer sıcaklık 50 C ‘ I aşarsa flaşör ve buzzer çalışır. Eğer sıcaklık 55 C’ I 

aşarsa batarya rölesi açılır ve sistemin batarya paketiyle olan bağlantısı kesilir. 

d. Devre Tasarımı 

 

Motorun verimli çalışması için ihtiyaç duyulan gerilim ve yarış sürecinde ihtiyaç 

duyulan batarya kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda 16 seri hücreden oluşan 

bir batarya paketi tercih edildi. Bir hücrenin gerilimi 2.5V-4.2V aralığında olduğundan 

batarya paketinin gerilimi şarj durumuna göre 40.0 V – 67.2 V aralığında 

değişmektedir. Batarya yönetim sistemi tasarımında transistörler ile yapılan pasif 

dengeleme için harici bir batarya yönetim sistemi entegresine ihtiyaç duyulmadı. 

Yeterli sayıda analog ve digital pinlere sahip olması, tasarlanan sistem için yeterli 

işlem karşılayabildiği için mikrodenetleyici olarak Atmega2560 seçildi. 

Mikrodenetleyicinin analog pinlerinden akım, gerilim, sıcaklık değerleri okunur. 

Batarya grubunun şarj ve dasarj esnasında güvenli akım değerlerinde tutulması, akım 

sensörlerinden alınan verilerin mikrodenetleyicide işlenmesiyle sağlanır. Her bir 

paralel pil grubunun gerilimi, toprak ile pilin + kutbu arasına yerleştirilen entegre 

OPAMP devresiyle ölçülür. Piller seri bağlı oldukları için doğrudan pilin + ve – kutupları 

arasından gerilim bölücü ile ölçüm almak mümkün olmamıştır. Bu sebeple 

optokuplörler kullanılarak toprak izolasyonu sağlandı. Pillerin dengelenmesinde pasif 

dengeleme metodu tercih edildi. Bataryadan anlık akım boşalması durumunda akım 

çıkışını düşürmemek için ve dengeleme işleminin çok uzun sürmemesi için dengeleme 

akımının optimum değeri olarak 75mA-125mA seviyeleri tercih edildi. Bu dengeleme 

akımının sağlanabilmesi için yük direnci hesabı: 

𝑉 = 𝐼𝑥𝑅 

Pilin maksimum gerilimi 4.2V, minimum gerilimi 2.5 V’ tur. 

→4,2=0,125xR   , R=33,6 ohm; 

→2,5=0,075xR  , R=33,3 ohm; 

Yük direnci için ihtiyaç duyulan değeri 33 ohm’ dur. 

Pilin tam dolu ve tam boş olma durumlarına göre güç hesabı: 

𝑃 = 𝐼2𝑥𝑅 
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→P=(0,125)x(0,125)x33  , P=0,515 W; 

→P=(0,075)x(0,075)x33  , P=0,185 W; 

Yük direnci için ihtiyaç duyulan direncin gücü 0,515 W’ tır. Güvenli bir seçim olabilmesi 

için 1 W gücünde 33 ohm’ luk direnç seçildi. 

Pil gruplarının dengelenirken gerilimler arasındaki fark 0.005 V’u aştığında 

anahtarlama gerçekleşecektir. Gerilim farkının 0.005 V’u geçtiğinde dengelemenin 

gerçekleşmesi uygun görülmüştür. 

 

 Şekil 6.4 Batarya Yönetim Sistemi Genel Şematik Tasarımı 
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Şekil 6.5 Gerilim Okuma ve Anahtarlama Devreleri 

 

Şekil 6.6 Şarj Rölesi, Deşarj Rölesi, Flaşör, Buzzer, Yüksek Gerilim, Düşük Gerilim 
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Şekil 6.7 Can-bus Haberleşme Devresi 

Akım Ölçümü 

Batarya paketinin şarj ve deşarj akımları araç kontrol sistemi üzerindeki 

ACS756 akım sensörleriyle ölçülür. Her iki kart üzerinde de mevcut olan MCP2515 

Can Bus modülleri yardımıyla kartlar arasında haberleşme sağlanır ve akım bilgisi 

batarya yönetim sistemine de aktarılır. 

 

Şekil 6.8 AKS Üzerinden Akım Ölçümü 
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Sıcaklık Ölçümü 

Batarya paketinin en sıcak bölgenin nasıl belirlenildiği -batarya paketlemesi- 

bölümünde ele alınmıştır. Sıcaklığı belirmek için Ds18b20 sıcaklık sensorü 

kullanılmıştır. Telemetri ile yer istasyonuna gönderilen sıcaklık verisi batarya paketinin 

en sıcak bölgesinin değeridir. 

             

   Şekil 6.9 Sıcaklık Sensörü           Şekil 6.10 Batarya Paketinde Konumlandırılması 

e. Simülasyon Çalışmaları 

 

 

Şekil 6.11 Anahtarlama Devresi Simülasyonu 

Şekilde sistemin sade bir şekilde yalnızca batarya anahtarlama kademesi simüle 

edilmiştir. Optokuplör ile izolasyon sağlanıp tranzistörler anahtarlanarak direnç 
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üzerinden dengeleme şekilde açıklanmıştır. Anahtarlar mikrodenetleyicinin digital 

çıkış pinlerini temsil etmektedirler.  

 

Şekil 6.12 Gerilim Ölçüm Devresi Simülasyonu 

Okuma işlemini hassas olarak yapabilmek hücrelerin gerilimlerinin homojen 

olarak eşitlenmesi için önemlidir. Okuma işlemi opamp ile fark alma işlemi yapılarak 

sağlanmıştır. Dirençlerin toleransları göz önünde bulundurulduğunda fark alma 

devresi kurmak yerine bu iş için özel olarak üretilmiş olan entegre opamp olan 

INA2134 tercih edilmiştir. 

 

Pil Sayısı ve Bağlantısı 

Pil sayısı = 160;     

Pil paketimiz 16 tane 10’lu paralel grupların birleşiminden oluşturulmuştur. 
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Şekil 6.12 Pil Bağlantısı 

f. Baskı Devre Çalışmaları 

 

PCB tasarımı DipTrace programıyla yapıldı. Batarya yönetim sistemi akım 

ölçümü dışında tamamen tek kart içinde toplandı. Hacimsel kayıp yaşamamak için 

komponentler tek kat üzerinde konumlandırıldı. İhtiyaca uygun bir mikrodenetleyici 

tercih edildi. Enerji boşaltımının gerçekleştiği dirençlerin yüzey alanlarının büyük 

seçilerek ısı iletiminin daha kolay gerçekleşmesini sağlamaktır. 

 

  

                  Şekil 6.13 Üst Katman                           Şekil 6.14 Alt Katman 
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Şekil 6.15 3D PCB Görünümü 

g. Üretim Çalışmaları 

      

     Şekil 6.16 Tasarlanan PCB Kartın            Şekil 6.17 Komponentlerin Karta                         

   Basılmış Hali                     Lehimlenmesi 

 

Şekil 6.18 Üretimi Tamamlanan PCB Kartın ICSP Pinlerinden Programlanma 

Aşaması 
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h. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 14s 8p 16s 10p 

Çıkış Voltajı : 58.8 V 67.2 V 

Çıkış Akımı : 26.4 A 33.3 A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
: PASİF PASİF 

Devre Tasarım Tipi : Modüler Yapı Modüler Yapı 

SOC Tahmin Algoritması : -  

Kontrol Algoritması : - 
Ortalama Değer 

Filtresi 

Yerli mi Değil mi : YERLİ YERLİ 

 

7.  Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Aracın üzerinde anahtarlamalı güç kaynağı topolojilerinden (switch mode power 

supply/SMPS) tam köprü (full bridge) topolojisi kullanılmıştır. Bu topolojiyi 

kullanmamızın sebebi istediğimiz güç değerini, full bridge topolojisinin karşılamasıdır.  

Devre tasarımı 5 bölümden oluşmaktadır. EMI(Elektromagnetic Interference) filter, 

köprü tipi tam doğrultma diyotu(Full Bridge Diodes), tam köprü mosfet dönüştürücü(full 

bridge mosfet converter), transformer, çıkış filtresi(output filter). 

Tasarımda aktif veya pasif güç düzenleme özelliği mecburi olmadığı için 

PPFC(passive power factor correctıon) veya APFC(active power factor correctıon) alt 

devreleri tasarıma dahil edilmemiştir. İstenilen gerilim 50 volttur ve devre tasarımında 

kullanılan transformatör(transaformer) istenilen gerilim ve akım değerlerini alacak 

şekilde tasarlanmış olup devreye entegre edilmiştir. 

 

Şekil 7.1 Devre Şeması 
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Devre şeması genel olarak şekildeki gibidir. Araçta kullanılan batarya grubu 

hücrelerinin nominal gerilimi 3.6 volt ve nominal akımı 1.3 amper kriterleri göz önüne 

alınmıştır. 

 

Şekil 7.2 Yerleşik Şarj Birimi 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Tasarladığımız enerji yönetim sisteminde yapacağımız işlemler; 

• Yakıt pili ve batarya kullanımını sağlamak ve enerji geçişlerini sağlamak 

• Yakıt pili çıkış gerilimini motorun devir sayısına göre yükseltmek 

• Motor sürücüye gidecek giriş ve çıkış gerilim ve akım değerlerini ölçmek ve 

araçta haberleşmeyi sağlamak. 

Boost Converter Topolojisinin Seçimi     

Kendi tasarladığımız enerji yönetim sistemimizde boost converter topolojisi 

kullanılmıştır.  İlk olarak, bizdeki güç isterleri karşılayan en iyi topolojinin Boost 

Converter tipi olduğu görüyoruz. İkincisi, MOSFET kontrol yönteminin kolaylığı Boost 

Converter topolojisini tercih etmemizin bir diğer sebebidir. Bir diğer sebebi ise çıkıştaki 

gerilimimizi arttırmak olduğundan ve bunu yaparken en verimli devre topolojisini 

seçmek gereklidir. Ayrıca diğer yükseltici topolojilerdeki diğer bobin kayıpları gibi çok 

büyük kayıplar boost converter tipindeki kayıplarda görülmemektedir. Boost 

converterlardaki en büyük kayıp kullanılan MOSFET’lerdeki anahtarlama kayıplarıdır. 

Enerji yönetim sistemi modüllerinde olan DC-DC converter tasarımı sadece 35V yakıt 
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hücresi gerilimini motor ve motor sürücünün ihtiyacı olduğu 60V gerilimine yükseltmek 

için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 8.1 Boost Converter Topolojisi 

Sayısal Değerler 

İstenilen kurallar ve sistemimizin parametrelerinin istediğimiz değerde 

optimizasyonu için tasarım devremizin DC-DC converter kısmının tasarlanırken 

dikkate alınması gereken parametreleri 30-48V arasındaki giriş gerilimimizin motorun 

devir sayısı için gerekli gerilim seviyesi olan 60V değeri çıkış gerilimimiz olacaktır. 

48V civarında yakıt pilimizin gücü 50W civarlarında olup 30V seviyesinde ise 1000W 

civarında olacaktır. Giriş akımımız 0A ile 33A arasında değişim gösterecektir. Bu 

durumda çıkış akımımız ise yaklaşık 16A olacaktır. 

Çıkış gerilimi çekilen güce bağlı olarak 48V-25V aralığında çalışmaktadır. Çekilen güç 

ne kadar fazla olursa çıkış gerilimi düşüş yaşamaktadır. Ayrıca stack çıkış akımı 

maksimum 50A olup nominal çalışma gücü 1000 W değerinde 30V gerilim ve 33.5A 

akım sağlamaktadır. DC-DC converter değerlerinin seçimine gelince ise, 

converterimizin giriş gerilimi yakıt pilimizin çıkışı olup çıkış gerilimimiz ise motor 

sürücünün girişi olacaktır. 

          
Yakıt pilimiz maksimum 48V gerilim, 50A akım ve 1000W güç çıkış değerlerine 

sahiptir. Ayrıca elektrik hidrojen hibrit aracımız kullanacağımız fırçasız DC elektrik 

motorumuz yarış kuralları gereği kullanılacağı dakikadaki devir sayısı değerine 60V 

gerilim değerlerinde ulaştığı hesaplanmıştır. Ve motorumuzun gücü 1.2kV 

değerindedir. 

Aracımız yarış sırasındaki testlerinde 300W-700W güç değerleri arasında enerji 

harcadığı düşünülürse, yakıt pilimizin çıkış geriliminin 35V ve çıkış akımının ise 16 A 

olduğu yaptığımız güç analizleri sonucunda elde edilmiştir. Bu değerlere göre yakıt 

pilimizin çıkışındaki gerilimin motorun ihtiyacı olduğu gerilim seviyesine çıkarmamız 

için yükseltici converter tasarlamamız gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı 

converterin giriş gerilimi yakıt pilinden dolayı 35V ve giriş gücü 600W olup peak 

durumlarında bu değer 1000 W değerlerine kadar çıkmaktadır. Bizde enerji yönetim 

sistemimizin gerektiği değerleri bu durumları göz önüne alarak tasarımımızı 

yapacağız. 

Yakıt Pili Converter Motor sürücü
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Converterimizin giriş gerilimi 30-48 V arasında, gücü ise 200W-1000W 

arasında seçmemiz gerekiyor. Motor ihtiyaç duyduğu devir için ise bu gerilim 

seviyesini 60V civarlarına çıkarmamız gerektiğinden çıkış gerilimimize 60V olarak 

seçiyoruz. Yukarıda belirttiğimiz sistem parametrelerimizi kullanarak DC-DC converter 

tasarımımızda kullanılacak bobin, kondansatör, yük direnci ve MOSFET’in ON/OFF 

sürelerini hesaplayacağız. Giriş gerilimimiz yakıt pilinin çıkışındaki gerilimimiz olup 30-

48V aralığında alınacaktır. Giriş akımı da sistemin gücüne bağlı olup 1-33A arasında 

değişmektedir ve 50- 1000W giriş gücümüz vardır. Çıkış gerilimimiz pist koşullarına 

uygun olarak 60V seçilmiş olup çıkış akımımız 16A’dir. Buradan da çıkış gücümüz 

1000W olacaktır. Anahtarlama frekansımız çıkış dalgalanmasındaki etkiye ve sistem 

empedansına uyumlu olarak 150 kHz seçilmiştir. 

 

Hesaplamalar 

 

             Şekil 8.2’deki değerleri hesaplamış oluruz. Bu değerler gerçekte tek bir 

komponent olarak bulunmadığından dolayı seri ve paralel bileşen hesaplamaları 

yapmamız gerekmektedir. Bobin için toroid kullanacağımız için değerini kendimiz 

ayarlayabiliriz. Kondansatöre gelince paralel olarak birden çok kapasite kullanmamız 

gerekmektedir. 

 

 
Şekil 8.2 Sayısal Değerlerin Hesaplanma Tablosu 
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a. Kontrol Algoritması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                    

          Şekil 8.3 Kontrol Algoritması 

Tasarladığımız enerji yönetim sisteminde giriş ve çıkışlara koyduğumuz akım 

sensörleri ve gerilim bölücüler ile devrenin yazılımsal olarak mikroişlemci üzerinden 

girişi çıkış gerilimlerinin ve akımlarının verebileceği zararları önlemeyi amaçladık. 

Ayrıca devrede potansiyometre ile girdi alarak mikroişlemciden uyguladığımız kare 

dalgaların duty cycle değerini ayarlayarak yükseltilen gerilim değerinin PID kontrol 

algoritması ile verimi çok etkilemeden çıkış geriliminin ayarını sağlayabiliyoruz.Araç 

üzerinde RS232 haberleşme protokolünü kullanarak enerji yönetim sisteminde bazı 

verilerin pilot kokpitine aktarılması ve buradan da telemetri sistemiyle yer ekibine 

aktarabiliyoruz.  

 

        Şekil 8.4 Yakıt Hücresi,Batarya ve Araç Arasındaki Enerji Akışı 
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b. Devre Tasarımı 

Devre tasarımını yaparken DipTrace programını kullandık. DipTrace 3D ve 2D 

çıktıları aşağıda gösterilmiştir 

  

Şekil 8.1 Enerji Yönetim Sistemi PCB Ön Kısım / Arka Kısım 

 

Şekil 8.6 3D Görünüm Ön Kısım/ Arka Kısım 

MOSFET’in Seçilmesi 

MOSFET olarak IRF100P218XKMA1-ND power MOSFET’i seçilmiştir. 

MOSFET 100V 320A ve 1000W gücündedir. 3.5mΩ iç direnci ve 175 °ye kadar işlem 

sıcaklığı vardır. Bu MOSFET’i seçme nedenlerimiz sırasıyla, yüksek anahtarlama 

frekansı, düşük overshoot gerilimi ve düşük iç direncidir. Bu özellikleriyle tercih 
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sebebimiz olmuştur. Kullandığımız MOSFET’lerin iç dirençleri oldukça düşük 

olduğundan dolayı converterlere kullanımı bizim açımızdan oldukça uygundur ve 

verim düşümü oldukça azdır.  

                

                                       Şekil 8.7 MOSFET Özellikleri 

 

Gate Driver’ın Seçilmesi 

Gate driver olarak bu sene alınan TC4421 entegresi kullanılmıştır. 

Kullandığımız gate driver entegresi, tek kanallı olup 9A çıkış akımı sağlayabilmektedir. 

4.5V-18V çalışma aralığına sahiptir.Ayrıca düşük çıkış empedansı ve düşük supply 

akımı kullandığından dolayı tercih sebebi olmuştur. 

 



 

72 
 

        Şekil 8.8 TC4421 Entegresinin Özellikleri 

  Şekil 8.9 TC4421 Entegresinin DC Karakteristiği  

Devrede MOSFET’leri sürmek için ayrıca PWM kontrolü ve üretilen kare 

dalganın duty cycle değerinin ayarlanması gerekmektedir. Bunun içinde devrede 

ayrıca bir potansiyometre bağlanarak bu işlemin yapılmasını sağladık. Böylelikle pilot 

araçta yakıt pili çalışır durumdayken aracın hızını buradan da kontrol edebilecektir. 

Mikroişlemci Seçimi 

Devremizde kullanacağımız işlemciyi seçerken mikroişlemcinin yapacağı 

işlemleri ilk olarak belirlememiz gerekir. DC-DC converterimizde mikroişlemcinin 

yapacağı işlemler işlemler; 

• Gerilim bölücüler ile giriş ve çıkış gerilimlerinin okunması 

• ACS756 akım sensörü ile giriş ve çıkış akımlarının ölçülmesi 

• Okunan akım ve gerilim değerlerinin displaya yansıtılması ve display 

tasarımı 

• RS232 haberleşme modülü 

• Güç sistemi kontrolü 

Giriş ve çıkış gerilimlerini gerilim bölücüler ile okumak için giriş ve çıkış olarak iki tane 

analog okuma girişine ihtiyacımız vardır.  

Akım Sensörü,Haberleşme Modülleri ve Display Tasarım Seçimleri 



 

73 
 

ACS756 akım sensörleri de giriş ve çıkış akımları için iki adet kullanılacaktır. 

ACS756 akım sensörü hassas akım ölçmek için endüstri, otomotiv, ticari ve 

haberleşme sistemlerinde ekonomik ve pratik çözüm sağlar. 25 derecede %0.8 toplam 

hata çıkışı verir. 3-5.5V besleme gerilimi ve 14mA akım ile çalışan sensör 50A’e kadar 

ölçüm yapabilmektedir. 3 adet besleme ve 1 adet analog okuma girişi bulunur. Bu 

yüzden mikroişlemcimizden giriş ve çıkış olmak üzere iki adet pin kullanmamız 

gerekmektedir. 

Haberleşme modülleri için RS232 protokölünü kullanılacak ve bunun modülü için dört 

tane pin ihtiyacımız vardır.  

Display tasarımı için 2x20 displaylerde çok fazla pin sayısı olduğundan bu sayıyı 

azaltmak için I2C işlemiyle mutliplexer kullanarak hem bağlantı sayısını azaltmak hem 

de gürültü yaratacak fazladan bağlantılardan kurtulmuş oluyoruz. 12 olan bağlantı 

sayımızı 2 bağlantıya kadar düşürebiliyoruz. 

Devremizde koruma olarak giriş ve çıkış akımları 50A ile giriş gerilimi 25V’tan aşağısı 

ve çıkış gerilimi ise 100V yukarısı için sınırlandırılmıştır. 

Elektrik-hidrojen hibrit araçlarda enerji sağlayan sistemlerden biri olan yakıt 

pilinde boyut, ağırlık, verim, sıcaklık çalışma aralığı gibi parametreler belirlendikten 

sonra aracımız için en ideal yakıt pili sisteminin proton iletken elektrolit membranlı 

(PEM) yakıt pili kullanılmaktadr.  Özgün tasarımız olan yerlli yakıt pili çıkış gücü 1000 

W değerinde maksimum çalışma sıcaklığı 65 dereceye kadar çıkmaktadır. Daha 

yüksekliğe çıkması halinde kontrol ünitesi sayesinde kendisini korumaya alarak kritik 

sıcaklık geçmesinden dolayı kendini kapatmaktadır. 

 

c. Simülasyon Çalışmaları 

 

DC-DC converter topolojimizi yukarıda isterlerimize göre seçimini yaptık ve 

devrenin hesaplamalarını yaparak komponent değerlerini hesapladık. Şimdi bilgisayar 

ortamında verimini ve çalışmasına bakacağız. Bunun için MATLAB simulink ve 

Proteus olmak üzere iki program kullanacağız. 
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İlk olarak Proteus’ta devremizi simule edelim; 

Şekil 8.10 Proteus Simülasyonu 

Resimden de görüldüğü gibi giriş gerilimimiz 30 V olduğunda giriş akımımız 35.6 A 

oluyor. Çıkış gerilimimiz 59 V değerine kadar yükselmektedir. Çıkış akımımız ise 

14.8 A oluyor. 

MATLAB simulink’te simule edildiğinde ise; Şekilden de görüldüğü iki program 

arasında çok ufak farklılıklar vardır ve devremizin verimi yüzde 80 ile 98 arasında 

değişmektedir. 

 

Şekil 8.11 MATLAB Simülasyonu 

d. Üretim Çalışmaları 

Enerji yönetim sistemi PCB kartımızın son durumu aşağıdaki fotoğraflarda 

mevcuttur. 
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Şekil 8.12 PCB Ön Kısım /Arka Kısım 

  

Şekil 8.13 Ürettiğimiz PCB Yandan/ Üstten Görünümü 

e. Test Sonuçları 

 

Şekil 8.14 LTSpice Simülasyonundaki Test Sonuçları 
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Şekil 8.15 Giriş Gerilim ve Akım Değeri     Şekil 8.16 Çıkış Gerilimi ve Akım Değeri 

 

Şekil 8.17 Güç Transistörü Gerilim Dalga Şekli 

f. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Boost Converter Boost Converter 

Güç Seviyesi : 600W-1000W 600W-1000W 

Giriş Gerilim Aralığı : 30-48V 30-48 V 

Çıkış Gerilim Aralığı : 60V 60 V 

Güç Çevrim Verimi : %80 %80 

PWM Kontrol Entegresi : IR2101 TC4421 

Yarıiletken Güç 

Anahtarları 
: 

IRF1000P218XKMA1-ND IRF1000P218XKMA1-

ND 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

IXYS S1134 IXYS S1134 

Baskılı Devre Boyutu : 11x11 cm 11x11 cm 
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9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a. Hücrelerin Özellikleri 

Elektrikli araçların en önemli alt sistemlerinden biri bataryadır. Bataryayı 

oluşturan temel eleman batarya hücresi ve bu hücrelerin verimli çalışabilmesi için 

yardımcı bileşenlerdir. Li-iyon hücrelerden oluşan bataryaların enönemli problemi 

hücreler arası doluluk durumunun dengelenmesi ve buna bağlı olarak soğutma 

sisteminin boyutlandırılmasıdır. Bu problemin çözülmesi amacıyla bataryanın 

matematiksel modeli ile soğutma sistemi boyutlandırılması optimizasyon çalışması 

yapılacaktır. Ansys Fluent ortamında, oluşturulan soğutma sistemi belirlenen sınır 

şartları içerisinde davranışları analizler sonucunda gözlemlenmiştir. Ayrıca, 

programda deneylerden elde edilen sonuçlardan da faydalanılmıştır. Yapılan sistem 

tasarımı ve analiz çalışmaları sonucunda, batarya hücrelerinin optimum çalışma şartı 

için gerekli olan kriterler belirlenmiş ve bunların sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Batarya paketinde Panasonic Sanyo NCR18650GA silindirik hücreler 

kullanılmıştır. Hücreler nominal 3.6 V gerilim, maksimum 4.2 V, 3.3 Ah kapasite, 48 

gram, 1.4 A şarj akımı, 18.5 mm çapa, 65.3 mm uzunluğa sahiptir. Hücrelerin detaylı 

teknik özellikleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

Şekil 9.1 Hücrelerin Detaylı Teknik Özellikleri 

b. Paketin Özellikleri 

Batarya paketinde 16 adet seri bağlanmış 10 paralel grubu içeren modüller 

bulunmaktadır. Batarya paketinin toplam maksimum gerilimi 67.2 V ve 33 Ah 

kapasiteye sahiptir. Paketin toplam ağırlığı 7.1 kilogramdır. 400x400x100 mm 

boyutlarındadır. Paketin imalatında kevlar elyaf kullanılmıştır. Paket içerisinde 

bulununan tüm malzemeler (Kevlar, alüminyum, yanmaz bant, paraffin wax, yanmaz 

strafor) yanmaya karşı dirençlidir. 
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Şekil 9.2 Sistemin Genel Görünümü 

c. Paket Malzemesinin Özellikleri 

 

Alüminyum; Kevlar; Paraffin-wax; 

Isıl iletkenlik 237 W/mK Elastisite Modülü: 80 GPa Erime noktası: 37 Santigrat 

Derece 

Vickers sertliği: 167 MPa Akma dayanımı: 4100 

MPa 

Kaynama noktası 370 

Santigrat Derece 

Isıl genleşme 23,1 

um/mK 

 

d. Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi 

Bataryanın termal analizinde, termal kamera yardımıyla test çalışmaları 

yapılmıştır. Bunun temel sebebi, faz değiştirici malzemlerin sonlu elemanlar 

analizindeki parametrelerin deneysel olarak tespit edilmesi gerektiğidir. Bu sebeple, 

ısıl analizde deneysel yöntem tercih edilmiştir. Deneysel testte, şarj ve deşarj anında 

pillerin sıcaklık değişimi termal kamera ile incelenmiştir. Termal kamera özellikleri; 

160x120 piksel, 0.12 ℃ termal duyarlılık, ölçüm doğruluğu  ±2℃ ve maksimum 280 ℃ 

sıcaklıktır. 

                                         

Şekil 9.3 Termal Kamerayla İncelenmesi  Şekil 9.4 Güç Kaynağı ile Yapılan Şarj Anı 

Şekil 9.4’te paketin şarj anı için alınan güç kaynağı, deşarj için ise elektriksel yük 

kullanılmıştır.  



 

79 
 

Şekil 9.5’te batarya paketinin 7.25 A şarj akımında ve 58 V gerilimdeki sıcaklık 

dağılımı paylaşılmıştır. Batarya paketi genelinde homojen dağılım hedeflenildiği gibi 

sağlanmakla birlikte bazı gruplarda yaklaşık 2 ℃ sıcaklık farkı bulunmaktadır. 

Maksimum sıcaklık 39.5 ℃.  

 

Şekil 9.5 Batarya Paketinin Sıcaklık Dağılımı 

e. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu: 

Modüller, hücrelerin puntolanması ile 10 paralel olacak şekilde montajlanmıştır. 

Yalıtımı, yanmaz ve yalıtkan bant ile punto kısımları kaplanmıştır. Modüller arasına, 

elektriksel yalıtkan ve yanmaz faz değiştirici malzeme kullanılmıştır. Batarya paketi 

kevlar malzemden üretilerek elektriksel yalıtımı ve yanmaya karşı direnci arttırılmıştır. 

 
Şekil 9.6 Batarya Paketinin Yalıtımı 

f. Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

Bataryanın termal kontrolünde yenilikçi bir yaklaşım olan Faz Değiştirici 

Malzemeler (Phase Change Material) tercih edilmiştir. Bunun temel sebebi, faz 

değiştirici malzeme ile pasif soğutma uygulanmakta ve böylece termal kontrole ek 

olarak enerji harcanmamaktadır. Faz değiştirici malzemelerin diğer avantajları ise, 

ağırlıkça hafif olması, az parça içermesi, maliyetinin uygun olması, yalıtkan olması gibi 

özellikler sıralanabilir. Diğer termal yönetim sistemleri ile kıyas aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. Bu tablo referans alınarak faz değiştirici malzemelerin kullanımında 

karar kılınmıştır.  
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Tablo 9.1 Batarya Termal Yönetim Sistemlerinin Kıyaslanması 

Erime esnasında, ısı Phase Change Material PCM tarafından absorbe edilir ve 

gizli ısı maksimuma kadar olana kadar gizli ısı olarak saklanır. sıcaklık artışı gecikir. 

Tampon olarak kullanılır. Ayrıca, PCM, pil sıcaklığını yönetmek için hava soğutma 

sistemi veya sıvı soğutma sistemi ile daima birleştirir. PCM soğutma sistemleri termal 

yönetimde iyi performans gösterir. 45° C ila 50° C arasındaki yüksek ortam 

sıcaklıklarında bile, yüksek ısı iletkenliği ve gizli ısı nedeniyle hücre paketindeki 

sıcaklık her zaman 55° C'nin altındadır. 

 

Şekil 9.7 PCM Çalışma Prensibi 
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Olağandışı durumlarda (örn. 6.67C akım hızında ve 45° C ortam sıcaklığında, 

hücre maksimum sıcaklık farkı 0,5K 'yi aşmamaktadır. Normal koşullarda hücreler 

arasındaki sıcaklık farkı önemsizdir. Bir hücre başarısız olursa, termal kaçak yayılmaz, 

çünkü PCMgrafit matrisi ısısını çabucak emer ve yayar. PCM'nin zayıflığı, soğuk 

koşullar veya uzay için daha uygun olmasıdır. Pil paketinin sıcaklığı PCM erime 

noktasının sıcaklığından yüksek olduğunda ısı, gizli ısı olarak depolanır ve ortam 

sıcaklığı PCM’in erime sıcaklığından düşük olduğunda pil modülüne bırakılacaktır. 

Yeni bileşenler olmadan PCM'nin yapısı basit, hafif ve yerden tasarruf sağlar. Ancak 

yine de PCM-grafitin karakteristiği nedeniyle hacim değişimi ve elektrik iletkenliği ile 

de yanma potansiyeline sahiptir.  

         

                   Şekil 9.8 Kullanılan Paraffin-Wax   Şekil 9.9 Paketlemede Kullanımı 

Faz değiştirici malzeme olarak paraffin-wax kullanılmıştır. 30-37℃ derece erime 

noktasıdır. Bu aralıkta uğradığı faz değişimi neticesinde ısı absorbe ederek hücrelerin 

daha fazla ısınmasına engel olmaktadır. 

Sisteme ek olarak, soğutucu fan dahil edilmiştir. Bu fan, pillerin 35℃ sıcaklık üstünde 

aktif olmaktadır. Sisteme ek olarak dahil edilen fan sisteme güvenlik amaçlıdır. 

 

Şekil 9.10 İlave Olarak Eklenen Soğutucu Fan 

g. Preşarj Devresi Tasarımı (eğer mevcutsa) 

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) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a.Motor Tork Kontrolü 

b. Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu 

c. Araç Enerji Yönetim Sistemi 

d. Araç İçi Haberleşme 

 

 

Telemetri ve AKS tek bir kart üzerinde birleştirilmiştir. Telemetrinin 

fonksiyonlarını AKS yerine getirmektedir. 

AKS kartında, aracın durumu anlık olarak izlenir ve telemetri ile yer ekibine 

aktarılır. Araç içinde bulunan AKS ekranında, hız, akım, voltaj, SOC,sıcaklık ,güç 

kaynağı ( yakıt pili-batarya) gibi bilgiler anında gösterilir. Telemetri ekranında ise, 

araçtaki veriler anında toplanır ve Xbee modülleri yardımı ile yer ekibinin alıcı ekranına 

aktarılır. 
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Şekil 11.1 U18 Hall Effect ile Hız Verisi Hesaplama 

Batarya yönetim sistemi (BMS) ile Can-Bus üzerinden haberleşerek şarj ve 

deşarj akımlarını BMS göndermesi ve tüm seri grupların anlık voltaj bilgilerini BMS 

alması ve bu bilgileri şoför ekrana ile anlık takibinin yapılmasını sağlamaktadır ve 

ayrıca şarj ve deşarj akımında bir sıkıntı olması durumunda otonom bir şekilde kendini 

kapatmasıdır. 

Enerij Yönetim Sistemi (EYS) ile uart üzerinden haberleşerek anlık yakıt pilinin 

voltajını –eys giriş voltajı- ve çıkış voltajını kontrol etmekmetedir.Yüksek ya da düşük 

voltaj seviyelerinde sistemi kapatmasıdır. 

Araçımız Hibrit bir araç olduğu için batarya ile yakıt pili arasında geçişlerinde 

takip edilmesi sağlamaktadır. Araç kontrol sistemi hidrojen tüplerine bağlı olan sıcaklık 

sensörleri ile tüplerin anlık sıcaklıklarını takip edip belli bir eşiği geçtiğinde hidrojen 

gazının valfini kapatmasıdır. 

 

Şekil 11.2 Araç Kontrol Ünitesi Şematik Gösterimi 
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Şekil 11.3 Araç Kontrol Ünitesi PCB Tasarımı 

CAN_Bus protokolünün standartlarında aynı anda iki veya daha fazla modül 

aynı anda mesaj göndermek istiyorsa, bir çarpışma olacaktır. CAN 2.A Standardı 

CSMA / CD (Çarpışma Algılama ile Taşıyıcı Sense Çoklu Erişim) protokolünü 

kullanır. Ancak, tahkim işlemi çarpışmada gerçekleşir. Ayrıca, lojik 0, lojik 1 koşulu 

hakimdir. Tahkim işlemi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 

CAN standartlarında ID alanına 11 bit ayrılmıştır. Bu şekilde farklı mesajlar 

tanımlanabilir.  

CAN hattı tasarladığımız hatta 4 modül olacak. Bu 4 farklı modüller toplamda 14 

farklı mesajı CAN hattına iletir. 4 bitlik bir alan ayırmak yeterlidir. 14 farklı mesaj için. 

Bu mesajlar ve kimlikleri aşağıdadır; 

Şekil 11.4 Can-bus ID 
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1. Total Voltage of 

Battery:  

0000000 0000 8.Temp of the 

Mosfets: 

0000000 

1001 

2.Current of 

Battery: 

0000000 0001 9.Current Motor 

Draws: 

0000000 

1000 

3.Battery On the 

Charge: 

0000000 0110 10.Temp of the Motor 

Stator: 

0000000 

1010 

4.Battery 

Discharging: 

0000000 0011 11.Motor Speed:  0000000 

1011 

5.Battery/Fans on: 0000000 0100 12.Motor/Forward:  0000000 

1100 

6.Battery/Fans Off: 0000000 0101 13.Motor/Backward: 0000000 

1101 

7.Temp of the 

Battery: 

0000000 0010 14.Motor/Driver On:  0000000 

1110 

 

BMS'den (Akü Yönetim Sistemi) hatta iletilen mesajlara öncelik vermenin 

nedeni, akü bilgisidir. Batarya nedeniyle oluşabilecek her türlü hata, can kaybına 

neden olabilir. Bu durumu önlemek için, BMS'ye öncelik verilir. CAN protokolünün en 

iyi avantajı, hata düzeltmesidir. CAN protokolünü kullanan iletişim alanında beş hata 

ve beşinci algı sistemi ortaya çıkabilir. Bu arada, düğümlerin üzerinde oluşması 

muhtemel üç hata modu, hata durumlarının sayısına ve bu hatalara karşı verilen hata 

durumlarına bağlıdır. 

CRC: Her bir mesaj gönderen CRC alanına 15 bit'lik CRC kodunu yazar. CRC kodu, 

matematiksel hesaplamalar sonucunda elde edilen sayı eşitliğidir. Alıcı düğümler, 

tekrar mesaj alındığında sonuçları CRC kodunu hesaplar ve sonuçları karşılaştırır. 

Sonuç '0' ise, mesaj kusursuz olarak alınır. 

Çerçeve Stilinin (Form) Kontrol Edilmesi: CRC sınırlayıcı, ACK sınırlayıcı, EOF alanı 

ve INT alanları bir çerçeve içine yerleştirilmiş mantıksal değerlerdir. Bu alanda farklı 

mesajlar alan değerler farklı ise, mesaj çerçevesinde hata tespit edilir. 

ACK Denetimi (Onaylandı): Gönderenin durumu olan kontrol ünitesi, gönderilen 

gövdeleri izler. ACK alanını gönderen lojik 1 bitinin alıcı kontrol ünitesi tarafından lojik 

0 bitine dönüştürülememesi durumunda, ACK hatası oluşur ve hata çerçevesi 

gönderilir. 

Bit Takibi: Gönderen durum olan kontrol ünitesi mesaj çerçevesine gönderildikten 

sonra tüm verileri takip eder. Gönderilen ve durum verilerinin durumu farklıysa, bu 
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erroroccur anlamına gelir. Eksik mesaj gönderildiğinde hata mesajı yayınlanmaya 

başlar. 

Bit Stuff (Öğeleri): Hata tespitine atanan bitler CAN Bus protokolü için önemli bir 

parçıdır. Bit, Tahkim Alanı, kontrol alanı, veri alanı ve CRC alanı, NonReturnto Zero 

(NRZ) 'nin bir tonu olarak atanır. Aynı mantıksal değer 5 bit ardışık olarak 

gönderildiyse, gönderen 5 bitin ardından farklı değere sahip altıncı bir bit eklenir. Alıcı, 

aynı değerin 5 bitini aldıktan sonra altıncı bir biti bekler. Birbirinden farklı olanları düşen 

kenarla belirlenen senkronize edilir. Alıcı, düşen kenara fark edildiğinde biraz ayırma 

yapabilir. Gelen 5 bitten sonra aynı değeri gönderen fazladan bir bit algılar. Hata 

çerçeveleri 6 bit ardışık aynı değerlerde oluşur. Bu durumda, tüm birimler bit hatasını 

anlar ve kendi kendine hata mesajları gönderir.  

 

Araç üzerindeki alev sensörleri, gaz sensörleri, hall effect sensörler, gerilim 

bölücüler, akım sensörleri, sıcaklık sensörlerinden gelen veriler anlık olarak takip 

edilmektedir. Arıza durumunda AKS ekranına uyarı mesajı gönderilmekte ve aktif 

güvenlik sistemiyle haberleşilip gerektiği durumlarda müdahale edilmektedir. 

e. Arıza Teşhisi 

f. Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Kullanıcıya aktarılması istenen veriler, telemetri ile yer istasyonuna aktarılan 

verilerle eş zamanlı halde aktarılmaktadır. 

 

Şekil 11.5 Kabin İçerisindeki AKS Ekranı 
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Şekil 11.6 AKS Ekranı Tasarımın Yapıldığı Programı 

g. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Modemler arasında seri haberleşme sağlayan UART haberleşme protokolü bir 

satır alma ve bir satır veri bitlerine gönderme sağlar. Her iki donanım cihazı da aynı 

baud rate ayarına sahip, bit aynı aralıkta ve iletişim için veri uzunluğu aktarılır. 

Sistemimizde ayar yaparken Atmel Atmega328p mikrodenetleyici ve Xbee 

modüllerine kontrol biti eklendi. UART paketleri ile haberleşme, hem 9600 bit / s 

iletim hızında, hem 8 bit veri çerçevesi aralığında ve 1 bit aralık durdurma bitlerine 

sahiptir.  

Xbee dizileri, ağaç ve küme ağacı, yıldız, kafes, noktadan noktaya vb. Gibi 

çeşitli ağ topolojileriyle desteklenir. Sistemimizde noktadan noktaya ağ protokolü için 

kullanılır.  Xbee modülleri, varsayılan durumda konfigürasyonsa, topolojiye işaret 

etmeyi destekler. Tüm Xbee modüllerinde pan, ID, kanal numarası, veri iletim hızı ve 

çeşitleri vardır. Xbee ağlarında daha uygun bir koordinatöre erken başlar. 

Koordinatör, çalışmaya başladığında tüm ağlar için iletişim kuran PAN ID'yi ve kanalı 

seçer. 

Öncelikle, kullanıcı Xbee modülü SC (Scan Channel) parametresi ile kanar taraması 

yapar. Kanal taramasının sonucu, seçilen bir ağ kanalını kullanmayan ağ kanalıdır.  

Kullanıcı, kullanıcı tarafından herhangi bir PAN ID girerse ve PAN ID kontrol cihazı 

sağladıysa bunu önlemek için varsayılan PAN ID'yi seçer. Veri aktarım hızı ve 

çeşitleri varsayılandır. Bu özellik farklı sistemler için farklı olabilir. 



 

88 
 

                                                                               

   Şekil 11.7 Uzaktan Veri Takibi Yapılan Ekran        Şekil 11.8 Xbee Modül ve Anten 

Araç Kontrol Algoritması 
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h. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

-Araç İçi Haberleşme 

Sistemi 

-Araç Durumunun 

İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi 

-Araç Verilerinin İzleme 

Merkezine Aktarılması 

-Araç İçi Haberleşme 

Sistemi 

-Araç Durumunun 

İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi 

-Araç Verilerinin İzleme 

Merkezine Aktarılması 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: Atmel ATMEGA328P-PU Atmel ATMEGA328P-PU 

AKS G/Ç sayısı : 9 adet 9 adet 

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: Proteus Proteus 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: Altium Designer Altium Designer 

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: PCBWay PCBWay 

Yazılım Algoritması : Ardiuno IDE Ardiuno IDE 

Deneysel Çalışma :   

Boyut (PCB / Kutu) : 100mm x 100mm 100mm x 100mm 

 

12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

Direksiyona ait ham dosyalar aşağıdaki linkte yer almaktadır. 

Link: https://we.tl/t-cWousiavl5 

Direksiyon sistemimiz tamamen yerli üretim olup kendi tasarımlarımızla 

sponsorlarımız aracılığıyla üretilmiştir. Direksiyon simidimiz, güvenlik açısından 

gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra kapalı simit formunda 190 mm çapında 

olabildiğince hafif olması için 3 boyutlu yazıcıda PLA filamentle okulumuzda 

üretilmiştir. Direksiyon mili, direksiyon dişli kutusu, rot kolları, salıncaklar ve 

kullandığımız mafsallar araç verimi için ağırlık hesabı da göz önünde bulundurularak 

alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiştir; kremayer ve pinyon dişlisi ise 

mukavemet değerleri daha yüksek olması sebebiyle çelik malzeme kullanılarak CNC 

tezgahlarında üretilmiştir. Kremayer uzunluğu 210 mm olup ön düzen genişliği toplam 

1331 mm’dir. Direksiyon sisteminde kullanılan cıvata ve somunlar fiberli olup güvenlik 

açısından oluşabilecek risklerin önüne geçilmiştir. Direksiyon ön roll barın en az 3 cm 

aşağısında konumlandırılmıştır. 

https://we.tl/t-cWousiavl5
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Şekil 13.1 Direksiyon Sistemi 

a. CAD Modeli 

Ön düzen geometrisinin montajlı hali Şekil 13.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 13.2 Direksiyon Sistemi Montajı 

Direksiyon sisteminde kullanılan parçaların teknik resimleri ve görüntüleri aşağıda 

verilmiştir. 
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Şekil 13.3 Sırasıyla Kremayer Dişlisi, Pinyon Dişlisi, Direksiyon Kutusu, Direksiyon 

Arkası, Direksiyon Kutusu Sabitleyicisi ve Direksiyon Mafsalı Teknik Resimleri 
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Şekil 13.4 Yönlendirme Kolu, Üst salıncak Kolu, Alt Salıncak Kolu, Tekerlek Göbeği, 

Ön Tekerlek Aks, Direksiyon, Direksiyon Borusu, Rot Kolu ve Kısıtlayıcı Bilezik 

Teknik Resimleri 
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b. Ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerleri. 

Lastiklerin aşınmasını engellemek ve dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Kaster, 

Kamber ve Toe-in açıları sıfır derece olarak alınmıştır. Aracımızın ön düzen tekerler 

arası mesafesi 1331 mm’dir. 

 

 

Şekil 13.5 Ön Düzen Açı ve Mesafe Değerleri 

c. Direksiyon Oranı 

Ö𝑛 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝐷ö𝑛𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎) =
𝑀𝑎𝑥. 𝑆𝑎ğ𝑎 𝐷ö𝑛üş + 𝑀𝑎𝑥.  𝑆𝑜𝑙𝑎 𝐷ö𝑛üş

2
 

Ö𝑛 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝐷ö𝑛𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤(𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎) =
26 + 25

2
=  

51

2
= 25.5 

 

 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑆𝑖𝑚𝑖𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛 𝐷ö𝑛𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒) 

Ö𝑛 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑘 𝐷ö𝑛𝑚𝑒 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 (𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎)
  

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
350
25.5

= 13.73 
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Bisiklet Modeline ve Dış Tekerlek Merkezine Göre Dönüş Yarıçapı Hesapları 

𝑤 = 1305 𝑚𝑚 ,    𝐿 = 2344,89 𝑚𝑚 ,    𝑎2 = 1172 𝑚𝑚 ,     δ1 = 25° ,    δ2 = 25° 

• Dış Tekerlek Merkezine Göre Dönüş Yarıçapı Hesabı 

 

𝑅1 =
𝐿

tan(δ1)
+

𝑤

2
=

2344,89

tan(25°)
+

1305

2
= 5679,22 𝑚𝑚 

 

𝑅 = √𝐿2 + (𝑅1 +
𝑤

2
)

2

= √(1172)2 + (5679 +
1305

2
)

2

= 6751,98 𝑚𝑚 

 

• Bisiklet Modeline Göre Dönüş Yarıçapı Hesabı 

 

cot δ =
cot δ1 + cot δ2

2
=

cot (25°) + cot (25°)

2
= 2,14 

 

𝑅 = √𝑎2
2 + 𝐿2. cot2( 𝛿) = √11722 + 2344,892. (2,14)2 = 5162,67 𝑚𝑚 

 

e. Ackerman Prensibine ve Fiili Duruma Göre İç ve Dış Dönüş Açılarının Alması 

Gereken Değerler 

Sağa dönüş açıları dikkate alınarak Ackerman prensibine ve gerçek duruma 

göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken değerler aşağıdaki grafikte 

karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 13.6 Gerçek ve Ackerman Prensibine Göre Açı Değerleri Karşılaştırması 

f. Teorik ve Gerçek Durum için Direksiyon Açısı – Teker Açısı Grafiği 

Teorik ve Gerçek durum için direksiyon açısının aldığı değerlere karşılık 

tekerlek açısı değerleri ölçülmüş ve grafik haline getirilmiştir. Teorik ve gerçek durum 

arasında farklar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Direksiyon açısının maksimum 

değerleri grafik üzerinde işaretlenmiştir. Teorik açı ölçümleri SolidWorks programı 
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üzerinde yapılmıştır. Aracımızın boyunun uzun olmasından ve eninin dar olmasından 

kaynaklı gerçek sağ ve sol teker açısı değerlerimiz birbirine yakın çıkmıştır. 

 

Şekil 13.7 Gerçek ve Teorik Açı Değerleri Karşılaştırması 

g. Direksiyon Simidi Dönüş Açıları ve Tekerlekler ile Gövde veya Araç 

Üzerindeki Parçalar Arasındaki Boşluklar 

 

Direksiyon sistemi sağa 175 ve sola 175 derece dönebilme kabiliyetine sahiptir. 

Direksiyon sisteminin toplamda 360 derece dönüş açısını geçmemesi için kremayer 

uçlarında sınırlandırıcı bilezikler kullanılmıştır. Bilezikler cıvata ile sıkılarak sabit 

kalmaları sağlanmıştır. 

Tekerlekler ile gövde veya araç üzerindeki parçalar arasında 1 cm’den fazla 

boşluk payı sağlanmıştır. İlgili görseller aşağıda verilmiştir. 

MAX 

MAX 
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Şekil 13.8 Direksiyon Simidi Dönüş Açıları ve Gövde Boşlukları 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

Kapı mekanizmasına ait ham dosyalar aşağıdaki linkte yer almaktadır.  

Link: https://we.tl/t-d6MFVZ9vJp 

Kapı mekanizmasını isterler dikkate alınarak imal edilmiştir. Mekanizmayı birlikte 

inceleyelim. 

Şekil 14.1 Kapı Gövdesi 

Aracın her iki yanında açılan iki kapı 

mevcuttur.Kapı gövdesi, karbonfiber 

malzeme ile üretilmiştir.Hafif ve 

aerodinamik yapısı ile birlikte araç 

performansına katkı sağlamaktadır. 

Kapı ölçüleri en az 50 x 80 cm olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Her bir kapı 

gövdesinin yüzey alanı 1,34 m2 olarak 

hesaplanmıştır. 

https://we.tl/t-d6MFVZ9vJp
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Menteşe ,krom malzeme ile 

üretilmiştir.Menteşe ergonomik şekilde 

tasarlanmıştır.Kapı dört noktadan araç 

gövdesine menteşelenmiştir. Menteşe 

yerlerinin tayini sonucu mekanizmanın 

güvenli bir şekilde işlevini gördüğü 

hesaplama ve analizler sonucunda 

ilerleyen bölümlerde gösterilecektir.  

Şekil 14.2 Menteşe 

 

Şekil 14.3 Kapı Kilidi 

Gövde-kilit bağlantı parçası, DKP Sac 

malzemesinden imal edilmiştir. 

Üzerindeki bağlantı noktaları parçanın 

farklı montaj seçeneklerinde de mukavim 

şekilde parça bütünlüğü bozulmadan 

işlevselliğini koruyacak şekilde dizayn 

edilmiştir. Kapı kilidi ,gövde-kilit bağlantı 

parçasına 2 noktadan çözülebilir 

elemanlar ile bağlanmıştır. 

 

Kapı kilidi DKP Sac malzemesi ile 

üretilmiştir. Yüzeyi çinko galvaniz kaplı 

kalitesinde imal edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 14.4 Gövde-Kilit Bağlantı Parçası 

 

Şekil 14.5 Şasi-Kapı Menteşe 

Bağlantısı 

 

Kapı gövdesi araç şasisine Şekil14.5’te 

görüldüğü gibi kaynak edilmiş özel 

demir profiller ile menteşelenmiştir. 

Profiller, kapı kapandığında fitiller ile 

birlikte araç içine 2mm kalınlığında bir 

cismin kapı ve gövde arasına 

giremeyecek şekilde 

konumlandırılmıştır. 
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Gövde-kilit montajı, kabuk üzerine 

sabitlenmiş olan kilit karşılığı baz 

alınarak konumlandırılmıştır. Acil 

durumlarda içeriden ve dışarıdan 

açılabilecek şekilde biri kompleks olmak 

üzere 2 kapı kolu tasarlanmıştır. 
 

Şekil 14.6 Gövde-Kilit Montajı  

 

Şekil 14.7 Anahtar Kilidi 

Kabuk-Şasi Montajı, kapı kapandığında 

kapının tüm dış çerçevesinin araç 

gövdesine en az 2 cm genişliğinde bir 

yüzeye temas edecek şekilde dizayn 

edilmiştir. Kapı menteşelendiği noktadan 

60o ye kadar deformasyona uğramadan 

açılabilme kabiliyetine sahiptir. 

 

Anahtar kilidi,zamak döküm ve sac 

malzemesi ile üretilmiştir.Yüzeyi Krom 

ve Galvaniz Kaplamalı kalitesinde imal 

edilmiştir. 

 

Şekil 14.8 Kabuk-Şasi Montajı 

 

 

 Kapının yapısal analizlerini Altair Inspire yazılımı aracılığıyla yapılmıştır. 

 

 
Kapının merkezinden –Y yönünde yer çekimi kuvveti yönünde 70N kuvvet 

uygulanmıştır. Kapı açıldığında menteşelendiği noktalardan deforme olmadan sabit 

şekilde durabildiği aşağıdaki 

‘‘ Factor of Safety ’’ ve ‘‘Von Mises Gerilmeleri’’ analiz sonuçlarıyla desteklenmiştir. 
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Şekil 14.9 Factor of Safety 

 

 
 

Şekil 14.10 Von Mises Gerilmeleri 

 

 
Şekil 14.11 Kapı Yüzey Alanı 
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            Şekil 14.12 Menteşe Konumu              Şekil 14.13 Fitil Kullanımı 

 

            
 

       Şekil 14.14 Şasi-Kapı Montaj                Şekil 14.15 Şasi-Kapı Montaj 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

a. Teknik Çizimler 
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b. Mukavemet Analizi 

Arabamızın şasi tasarımı Solidworks üzerinde yapılmış ve şasi mukavemet 

analizi ekip üyelerimiz tarafından Inventor Professional'da yapılmıştır. 

            

   Şekil 15.1 Sınır Şartları                           Şekil 15.2 Mesh Görünümü 

Yük [N]  Kısıt Düğüm Elements  

1000  4 noktadan cıvatalı 

(A,B,C,D)  

200119  110024  

Şekil 15.3 Sınır Koşulları ve Eleman Sayısı  

Rulo kafesin üst noktasına 1 kN nokta yükleri uygulanır ve A, B, C ve D noktalarına 

cıvatalanır, yukarıda gösterilen koşullar aşağıda gösterilmiştir. Rulo kafesin 

alüminyum malzemesi 7075 T6 serisidir. 

 

 

           Şekil 15.4 Von Misses Gerilmesi  
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Şekil 15.5 Deplasman  

Arka yuvarlanma kafesinin üst noktası ile en alçak nokta arasındaki yatay yön 348 

milimetredir. 

𝐻

200
=

348

200
= 1.74 𝑚𝑚         

 (8.1) 

Hesaplanan maksimum yer değiştirme 1.635 mm'dir ve bu değer 1.74 mm'den daha 

küçüktür. 

Ön yuvarlanma kafesinin üst noktası ile en alçak nokta arasında yatay yön 104 

milimetredir. 

                     (8.2)  

Analiz sonucuna göre maksimum yer değiştirme 0.327 mm'dir. Bu nedenle, ön ve arka 

yuvarlanma kafeslerinin yer değiştirmeleri H / 200'ü aşmadığı görülmüştür.   

c. Dış Kabuk Üretimi 

Aracımızın tasarımında en önemli hedeflerimiz; Aerodinamik, üretilebilirlik ve yarış 

kurallarıdır. 
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                            Şekil 15.6 Aracımızın Gövde Tasarımı: Catia V5 

 

 

Şekil 15.7 Dış Kabuk Kalıp Açıları 

 

 
Şekil 15.8 Aracın Mesh Görüntüsü 
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Şekil 15.9 Sınır Şartları (Araç Hızı 50 km/h) 

 
Şekil 15.10 Basınç Dağılımı 

 

 
Şekil 15.11 Hız Akış Çizgileri 
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Şekil 15.12 Türbülans Kinetik Enerji Dağılımı 

 
Şekil 15.13 Hız Vektörlerinin Ayrıntılı Görünümü 

 

 
Şekil 15.14 Sürtünme Katsayısı Hesabı (Cd Değeri: 0.16) 
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Tasarımı Umakit üyeleri tarafından gerçekleştirilen aracın strafor modelinin 

işlenmesi destekçi firma tarafından gerçekleşmiştir. Destekçi firmanın işlediği strafor 

model ilk olarak mikrofiber bez ile temizlenmiştir. Ardından fırça yardımıyla 3 kat ahşap 

tutkalı sürülmüştür. Her kat tamamlandıktan sonra tutkalın kuruması beklenmiştir. 

Bunun amacı strafor modeli polyester reçineye karşı korumak ve jelkotun yüzeye 

yapışmasını sağlamaktır. Ardında kalıp ayırıcı vaks sürülmüş ve jetkot uygulaması 

yapılmıştır. Yüzeyin pürüzsüzlüğü için çelik macun-zımpara ile yüzey pürüzsüzlüğü 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

 
Şekil 15.15 Araç Model Görüntüleri 

Bagaj Strafor Modeli 

Kapı Strafor Modeli 
 

Kapı Strafor Modeli 

Alt Kabuk Modeli                                 Aracın Strafor Modeli (Arka) 
 

Aracın Strafor Modeli (Ön) 
Kapı Referans Geometrisi                              
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        Şekil 15.16 Çelik Macun İşlemi           Şekil 15.17 Jelkot İşlemi 

 

Jelkot-çelik macun işlemi tamamlandıktan sonra cam elyaflar modelin üstüne 

serilir. Polyester reçine, sertleştiricisi ile uygun oranda karıştırıldıktan sonra fırça 

yardımıyla cam elyaf kumaşların üzerine sürülür. Bu esnada polyester reçinenin 

fırçanın daldırıldığı hazne içerisinde kürleşmeden cam elyaf üzerine sürülmesi 

önemlidir. Kalıbın istenildiği dayanlıklılık derecesine göre birbiri üzerine serilerek kat 

kat uygulanan cam elyaf+ polyester reçine kat sayısı arttırılabilir. Son olarak model ile 

cam elyafların olluşturduğu katman birbirinden ayrılarak aracın kalıbı hazır olmuş olur. 

 

                                           
   Şekil 15.18 Aracın Kalıbı   Şekil 15.19 Kalıp Üretimi-Polyester Reçine Uygulaması 

 

Kalıp hazırlandıktan kalıbın iç yüzeyine kalıp ayırıcı sünger vasıtasıyla sürüldü. 

Bu aşamada kalıp ayırıcı olarak sürülen VAX’ın yüzeye eşit ve her tarafa 

sürüldüğünden emin olundu. Yüzeyin tamamına vaks sürüldükten sonra kuruması için 

süre verilip aynı işlem tekrar edildi. Tekrar sayısı yüzeyin girintili çıkıntılı olmasına bağlı 

olarak arttırıldı veya azaltıldı. Bunun sebebi üzerine gelecek olan karbonfiber elyaf ve 

epoksi reçinenin kürleşmesi sırasında kalıba yapışmaması içindir. 

Kalıp ayırıcı sürüldükten sonra karbon elyaflar kalıbın iç yüzeyine serilip epoksi reçine 

sürülmüştür. Aracın yüke tabi olduğu (silecek motorunun bulunduğu yüzey, aracın 

tepe yüzeyi gibi) yüzeylere ilave parça karbon elyaflar serilerek yüzeyin dayanımı 

arttırılmıştır. Kalıp üretimi esnasında polyester reçinenin kürleşmemesi için gösterilen 

özen bu aşamada epoksi reçinenin sertleştiricisi ile kap içinde kürleşmemesi için 

gösterilmiştir. 

Karbon elyafların kalıp içerisine serilme işlemi tamamlandıktan sonra son katın 

üzerine soyma yüzeyi oluşturmak için delikli naylon ve peel ply serildi. Fazla reçinenin 
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vakum hattına girip akışı tıkamaması adına vakum battaniyesi kullanılarak fazla 

epoksinin battaniye içine emilimi sağlandı. Akış filesi ve infüzyon hortumu ile vakum 

hattının tüm yüzeylere ulaşması hedeflenmiştir. Vakum naylonu ve vakum bandı ile 

kalıbın iç yüzeyi vakum için kapalı sisteme getirilmiştir. Ardından vakum pompası 

yardımıyla kalıbın içindeki hava çekilmeye başlanmıştır. Hava kaçakları tespit edilip 

kaçaklar kapatıldıktan sonra kalıp fırın içerisine girerek karbon elyafın kullanım 

talimatlarında önerilen sıcaklık ve sürelerde tutulup kürleşmesi beklenmiştir. Son 

olarak kalıp fırın içerisinden çıkarılıp aracın dış kabuğun kalıptan ayrılması 

sağlanmıştır. 

                 
    Şekil 15.20 Prepreg Karbonların Kalıbın                  Şekil 15.21 Dış Kabuk 

             Yüzeyine Yapıştırılması 

 

                                 
Şekil 15.22 Dayanım İçin Kullanılan            Şekil 15.23 Vakum Naylonu İle Kaplama 

            Sandviç Malzemeler            

 

                     
                Şekil 15.24 Fırınlama İşlemi                            Şekil 15.25 Soyma İşlemi 
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16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Özet: PEM (Proton Değiştirici Membran) yakıt pilleri; düşük çalışma sıcaklıkları, 

yüksek güç yoğunlukları ve yüksek enerji dönüşüm verimlerinden dolayı otomobiller 

ve sabit uygulamalar için potansiyel bir güç kaynağı olarak oldukça dikkat 

çekmektedir.  

Bu tasarım çalışması, Alternatif Enerji Kaynaklarından “Hidrojen (H2) Gazı” 

kullanılarak elektrik üretimi ve bunun “Otomotiv Sektörüne” uygulanabilirliği üzerine 

yürütülecek olup özgün “PEM Yakıt Pili” üzerinde durulacaktır. Bu tasarım konusunda 

bir yakıt pili yığının tasarım, analiz, üretim ve montaj konuları üzerinde yapılan 

çalışmalar aktarılacaktır.  

 

16.1. PEM Yakıt Pili Çalışma Prensibi ve Komponentleri 

 

PEM (Proton Değiştirici Membran) yakıt pilinin içerisinde hidrojen ve oksijenin, 

hücrelerde homojen dağılabilmesi için akış kanalları bulunmaktadır. Bu akış kanalları 

arasında bulunan proton değiştirici membranda oksijen ve hidrojen elektrokimyasal 

tepkimeye girer ve ürün olarak elektrik enerjisi sağlanır. Bu tepkimede hidrojen anot 

kısmından, oksijen ise katot kısmından hücre içerisine girer. Anot plakasından 

hücreye giren hidrojenin protonu, proton değişim membranından geçerek katot 

kısmındaki oksijen ile birleşir. Hidrojen elektronu membrandan geçemez ve harici 

devreden geçerek elektrik enerjisi elde edilir. Bu sayede yakıt pili çevreci ve alternatif 

güç kaynağı olarak kullanılabilir. 

 

Bir yakıt pili hücresi içerisinde (Şekil 16.1) 1 anot akış plakası, 1 katot akış 

plakası, 2 adet gaz difüzyon tabakası 2 adet conta ve 1 adet proton değiştirici 

membran bulundurur. Bir hücrede oluşan elektrokimyasal tepkime sonucu 1V gerilim 

elde edilir. Bu hücreler yan yana dizilerek yakıt pili yığını oluşturulur (Şekil 16.2). Bu 

sayede ihtiyaç duyulan gerilim değerine göre hücre sayısı belirlenir. Yakıt pili yığını 2 

adet akım toplayıcı, 2 adet sıkıştırma plakası ve hücrelerden oluşmaktadır.  

 

         
               Şekil 16.1 Yakıt Pili Hücresi               Şekil 16.2 18 Hücreli Yakıt Pili Yığını 
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Akış Plakaları anot ve katot olmak üzere ikiye ayrılır. Hidrojen anot, oksijen katot 

plakasından girerek plaka içerisindeki kanallar sayesinde homojen dağılır. Bu akış 

kanalları hücre içerisindeki basıncı ve hızı dengeleyip hidrojen ve oksijenin karşılıklı 

olarak tepkimeye girmesini sağlayarak tepkimenin verimini artırır. Hücrede meydana 

gelen elektrokimyasal tepkime sonucu plakalar ısınır ve bu sıcaklığı kontrol edebilmek 

için plakalara soğutma kanalları eklenir. Böylece yakıt pili yığını fanlarla soğutularak 

sıcaklık dengelenir. 

 

Gaz Difüzyon Tabakaları akış kanalları ile membran arasında bulunur ve tepkimeye 

girecek olan gazların membran yüzeyine homojen şekilde yayılmasını sağlar. 

 

Contalar yakıt pilinin gaz sızdırmazlığı açısından oldukça önemli yere sahiptir. 

Hidrojen gazının atomik yapısı oldukça küçük olduğundan hücrelerden kolayca 

sızmaktadır. Contalar akış kanallarındaki conta yuvalarına yerleştirilerek gaz sızıntısı 

önlenir. 

 

Membran PEM tipi yakıt hücrelerinde yüksek iyonik iletkenliğe sahip, gaz geçişine 

izin vermeyen, elektriği iletmeyen, belli mekanik yüke dayanabilen, ısıl genleşmesi 

belli bir değerin altında kalan komponenttir. 

 

Akım Toplayıcılar PEM tipi yakıt hücrelerinde yakıt hücresi dizinlerinin başına ve 

sonuna yerleştirilen elektronik iletkenliği yüksek plakalardır. Bu plakalar yakıt hücresi 

dizininin (-) ve (+) kutupları olmaktadırlar. Altın kaplı bakır plaka gibi elektriksel 

iletkenliği yüksek malzemeler bu amaçla kullanılırlar. 

 

Sıkıştırma Plakaları yakıt pili yığının başında ve sonunda birer tane bulunur. Bu 

plakaların amacı yakıt pili yığınını cıvata somun yardımı ile dengeli şekilde 

presleyerek akış kanalları arasındaki contaları sıkıştırıp gaz kaçaklarını önlemektir. 

 

16.2. PEM Yakıt Pili Matematik Modeli 

 

Bu bölümde yakıt pilinin matematik modeli oluşturularak ihtiyaç duyulan 

parametrelerin hesapları gerçekleştirilecektir. Denklem 1 ila Denklem 3 arasında 

tanımlanan yakıt pilinin gerilim modelindeki temel amaç, yakıt pili gerilim kayıplarını 

𝑉kayıp en aza indirmektir. Gerilim kayıpları, aktivasyon, omik ve konsantrasyon 

kayıplarından meydana gelmektedir. 

 

  𝑉𝑆𝑡𝑎𝑐𝑘  = (𝑉𝐹0 – 𝑉kayıp )𝑁𝑓𝑐 (1) 

VF0 =  VF0
0  –  0,85x10−3(TFC –  298,15) +

𝑅𝑇𝐹𝐶

2𝐹
ln (

𝑃𝐻2𝑃𝑂2 0.5

𝑃𝐻2𝑂
)       (2) 
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𝑉kayıp =  𝑉act + 𝑉ohmic + 𝑉con

=   
𝑅𝑇𝐹𝐶

𝑛𝛼𝐹
ln (

𝐼

𝐼0
)  +  I

𝑡𝑚

𝜎

+ [1,1x10−4 − 12x10−6(TFC − 273)𝑒0.008𝐼]            

(3) 

Denklem 4, ihtiyaç duyulan hidrojen debisini yani tüketilen hidrojen miktarının 

hesabında kullanılmaktadır. Buradaki temel amaç ise yakıt tüketimini minimize 

etmektir. 

�̇�𝐻2 =
𝑖𝐹𝐶𝑀𝐻2𝑁𝑓𝑐𝐴𝐹𝐶

2𝐹
 (4) 

Denklem 5 ila Denklem 9 arasında ise yakıt pilinin termal modeli paylaşılmıştır. Bu 

modeldeki temel amaç ise PEM yakıt pilinin optimum değeri olan 55 santigrat 

derecede yakıt pilinin çalıştırılmasını sağlamaktır. Model aynı zamanda, termal 

yönetim sisteminin tasarımında da kullanılmıştır. 

𝑄𝑛 = 𝑄𝑔 − 𝑄𝑒 = 𝐶𝐹𝐶

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 

(5) 

𝑄𝑔 =
Δℎ𝐻2𝑂,𝑙

𝑧𝐹
𝑁𝑓𝑐𝐼 − 𝑉𝐹𝐶𝐼 − (�̇�𝐻2𝑂𝑐𝑝,𝐻2𝑂 + �̇�𝐻2𝑐𝑝,𝐻2 + �̇�𝑂2𝑐𝑝,𝑂2)(𝑇𝐹𝐶 − 𝑇𝑎) (6) 

�̇�𝐻2𝑂 = �̇�𝐻2

M𝐻2𝑂

𝑀𝐻2
 (7) 

Q𝑒,𝐹𝐶 = ℎ (𝑇 − 𝑇𝑎) (8) 

 

Şekil 16.3’te PEM yakıt pilinin hücre yığının matematiksel modeli görülmektedir. Anot 

H2, Katot H2O, Katot O2 ve Hücre Gerilimi isimli 4 adet alt sistem ile Simulink model 

oluşturulmuştur. Hidrojen tüketimi, oksijen hava akısı, akım değeri ve sıcaklık girilerek 

üretilen gerilim ve güç değerleri çıktı olarak alınmıştır. 

 
Şekil 16.3 PEM Yakıt Pili Simulink Modeli 

Şekil 16.3’te görüldüğü gibi, yakıt pilinin Nernst gerilimi ve oluşan aktivasyon, omik ve 

konsantrasyon kayıpları dört adet alt sistem ile gruplandırılmıştır. Hidrojen girişi [L/dk], 
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akım [A], sıcaklık [K] ve oksijen girişi [m/s] giriş değerleri ile analiz ettirilen 

matematiksel modelden çıkış değerleri yakıt pilinin toplam gerilimi ve güç değerleridir.  

Hesaplama adımlarına uygun olarak alt sistemlere ayrılan sistem, uygun giriş değerleri 

alarak çıkış değerlerini bir sonraki adıma aktarmaktadır. Gerilim değerini ve kayıpları 

hesaplamada gerekli olan hidrojen, oksijen ve su buharının basınç değerleri Anot H2, 

Katot H2O ve Katot O2 alt sistemlerinde hesaplanarak bir sonraki alt sistem olan 

Hücre Gerilimi’ne gönderilmektedir. Şekil 16.4’te yakıt piline ait polarizasyon eğrileri 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 16.4 PEM Yakıt Pili Polarizasyon Eğrisi 

 

Şekil 16.5’te ise yakıt pilinin güce göre yakıt tüketim değerleri bulunmaktadır. Buradan 

da görüldüğü üzere, hidrojen tüketimi ve ihtiyaç duyulan oksijen değerleri 

bulunmaktadır. Bu grafik, yakıt pili kontrolcüsünün yazılımında referans olarak 

kullanılacaktır. Böylece, hidrojen ve oksijen debilerinin kontrol edildiği valflerin yazılım 

kontrolü yapılabilecektir. 

 
Şekil 16.5 Güce göre Hidrojen ve Oksijen Tüketimi 

Şekil 16.5’te gösterildiği üzere, grafik üzerinden okunan değer, verim hesabında 

kullanılacaktır. Bu değer, modellenen yakıt pilinin hidrojen tüketim değerinde ne kadar 

güç ürettiğini göstermektedir.  

Verim hesabı: 
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1 kg hidrojen 

enerjisi 

1l/dak 

hidrojen  

10.76 L/dk Sistemde 

10,76 L/dak  

Teorik Verim 

120 MJ= 

33.3kWh 

178,361 W  1919,164 W 705,76 W %36,77 

 

Yakıt pilinin bipolar tabakasının boyutlarının değerleri optimizasyon 

çalışmasıyla belirlenmiştir. Optimizasyon işlemi, üniversite bilgisayar laboratuvarında 

MATLAB SIMULINK programında oluşturulmuş olan model ve referanslarda belirtilen 

makaleler yardımıyla yapılacak matematik modelin “Pattern Search” (Yörünge Arama) 

ve “Gradient Descent” (gradyan yaklaşımı) metotlarının genetik algoritma tabanlı 

algoritmasıyla yapılmıştır. 16.6’da, gerilim matematik modelinin SIMULINK modeli 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 16.6 Yakıt Pili Gerilim Matematik Modeli 

Şekil 16.7’da ise yakıt pilinin termal SIMULINK modeli paylaşılmıştır. 

 

Şekil 16.7 Yakıt Pili Termal Matematik Modeli 
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Optimizasyon, problemlerdeki en iyi sonucu bulmak için uygulanan metotlara denir. 

Gradyan inişi, bir fonksiyonun minimumunu bulmak için birinci mertebeden yinelemeli 

optimizasyon algoritmasıdır. Eğim inişini kullanarak yerel minimum bir nokta bulmak 

için, geçerli noktadaki fonksiyonun gradyanının negatifiyle orantılı adımlar atılır. Bunun 

yerine gradyanın pozitifi ile orantılı olarak adımlar atılırsa, bu fonksiyonun yerel 

maksimumuna yaklaştırılır. Yörünge Arama ise, gradyan gerektirmeyen bir sayısal 

optimizasyon yöntemleri ailesidir. Sonuç olarak, sürekli veya türevlenebilir olmayan 

fonksiyonlarda kullanılabilir. Böyle bir model arama yöntemi, pozitif temeller teorisine 

dayanan ‘yakınsamadır’. Optimizasyon, olasılıkların çok boyutlu bir analiz uzayında 

en iyi eşleşmeyi (en düşük hata değerine sahip çözüm) bulmaya çalışır. Boyut 

optimizasyonun ardından belirlenen parametreler yardımıyla tasarım üniversite 

bilgisayar laboratuvarında CATIA V5R20 programında yapılmıştır. 

 

Tasarlanan yakıt pili yığınında 48 hücre kullanılması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla 48 

V toplam gerilim ve 30 A akım ile 1500 W güce sahip yakıt pili yapılması 

hesaplanmıştır (Şekil 16.8). 

 

 
Şekil 16.8 Yakıt Pili Yığını Volt, Amper ve Güç Tablosu 

 

16.3. PEM Yakıt Pili Tasarımları 

 

Bu bölümde, çelik ve plastik akış plakalı olmak üzere 2 farklı yakıt pili yığını 

tasarımı üzerinde durulmuştur. Bu tasarımların kendi içlerinde çeşitli avantajları ve 

dezavantajları bulunmaktadır (Şekil 16.9). Çelik akış plakalı tasarımın elektrik 

iletkenliğinin yüksek olması en önemli avantajlarından birisidir. Çelik akış plakalarının 

akış kanallarının ağır olması, işlenmesi hassas ve maliyetli bir yöntem olması 

dezavantajlarındandır. Plastik plakaların hafif ve 3 boyutlu yazıcı ile hızlı üretilmesi 

avantajlarındandır. Plastik plakaların elektrik iletkenliğinin düşük olması en önemli 

dezavantajlarındandır. 

 

 
Şekil 16.9 Çelik ve Plastik Plaka Karşılaştırması 

 

 16.3.1 Plastik Yakıt Pili Tasarımı 

Tasarımda yakıt pilinin düşük maliyetli ve düşük ağırlıklı olması üzerinde 

durulmuştur. Bu kapsamda akış plakaları, elektromobil yarışları için verilen destek ile 

alınan, 3 boyutlu yazıcıyla PLA filamentten üretilmiştir. PLA plakalarda bulunan akış 

kanalları 3 boyutlu yazıcı ile hassas bir şekilde üretilmiştir. Gereken iletkenliğin 
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sağlanması için bakır sprey, altın varak ve alüminyumla kaplanması hedeflenip 

plakalar üzerinde denemiştir (Şekil 16.10).  

 

Elektrik iletkenliği en yüksek olan yöntem alüminyum kaplama olarak 

gözlenmiştir. Fakat bu yöntem daha önce literatürde denenmemiş ve yeni bir yöntem 

olduğu için üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki yarışlarda 

plastikten üretilmiş yakıtpili ile pistlerde olmak hedeflenmiştir. 

       
Şekil 16.10 Bakır,Altın Varak ve Alüminyum Kaplama Denemeleri 

 

Yakıt pilinin akış plakaları hidrojen ve oksijen karışmayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Anot kısmından giren hidrojen akış kanalları sayesinde eşit hız ve 

basınçta akış plakası hacmine dağılmaktadır. 

Yakıt pili hücresinde gerçekleşen elektrokimyasal tepkime ısı yaydığından 

yakıt pilinin soğutulması gerekmektedir. Bu soğutma katot akış plakası arka yüzeyine 

hava soğutma kanatçıkları açarak sağlanmıştır (Şekil 16.11 - Şekil 16.12). 

 

                                            
Şekil 16.11 Anot Plakası Tasarımı              Şekil 16.12 Soğutma Kanallı Katot  

                                                                                      Plaka Tasarımı 

 

Yakıt pilinin contası yine 3 boyutlu yazıcıdan semi-flex filement kullanılarak 

üretilmesi hedeflenmiştir (Şekil 16.13). Bu sayede conta üretim aşamalarındaki kalıp 

maliyetleri ortadan kaldırılmıştır. Akım toplayıcılar, elektrik iletkenliği yüksek olması 

sebebi ile bakırdan üretilmiştir (Şekil 16.14). 
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Şekil 16.13 Conta Tasarımı              Şekil 16.14 Akım Toplayıcı 

 

Yakıt pili hücrelerinde Nafion Membran kullanılacaktır. Membran katot ve anot 

plakaları arasına yerleştirilecektir. Contalar, akış plakalarındaki conta kanallarına 

oturtulacaktır. Tüm hücreler yan yana konularak destek plakaları (Şekil 16.15) başta 

ve sonda olacak şekilde dizilecektir. Son olarak cıvata somun ile tork ölçer 

yardımıyla eşit basınçta preslenecektir (Şekil 16.15). 

                               
Şekil 16.15 Yakıt Pili 3’lü Hücre (Gösterim Kolaylığı Açından 3 Hücre Seçilmiştir. 

Üretilecek Olan Yakıt Pilimiz 48 Hücrelidir.) 

 16.3.2 Çelik Yakıt Pili Tasarımı 

 

Yakıt pilinin çelik plakalardan tasarlanması yapılan araştırmalar ve testlere göre 

verimli yöntemlerden birisidir. Bu nedenle üretilen ilk yakıt pili yığını çelikten imal 

edilmiştir. Yapılan araştırmalarda plakalardaki akış kanallarının derinliği ve genişliği, 

tepkimeye giren gazları eşit basınç ve hızda dağıtabilmesi için ortalama 1.5mm olması 

gerekmektedir. Çelik plakaya yapılacak olan kanal açma sürecinin maliyetli ve hassas 

olması sebebi ile ilk prototipin akış kanalsız yapılması tercih edilmiştir (Şekil 16.16). 

 

Hidrojen Girişi 

Oksijen Girişi 

Civata Delikleri 

Tahliye Çıkışı 

Sabitleme 

Aparatı Yuvaları 
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Şekil 16.16 Sırasıyla Katot ve Anot Akış Plakaları Tasarımları 

 

Akış plakaları çelik levhadan CNC lazer ile kesilmiştir. Ortada bulunan düz çelik 

plakanın bir tarafına anot akış yönlendirici diğer tarafına ise katot akış yönlendiriciler 

Loctite yapışıtırıcı ile yapıştırılmıştır. (Şekil 16.17). 

 
Şekil 16.17 Akış Plakaları Montajı 

 

Çelik plakalı yakıt pilinde membran olarak içerisinde katalizör, gaz difüzyon tabakası, 

conta ve elektrolit bulunduran tabaka halinde hazır alınıp kullanılmıştır. Akım 

toplayıcı plakaların elektrik iletkenliği yüksek olması gerektiğinden bakırdan levhadan 

imal edilmiştir (Şekil 16.18). 

 
Şekil 16.18 Akım Toplayıcı Plakalar 

Yakıt pilinin sızdırmazlığını sağlayacak olan contaları sıkıştırmak için cıvata ve somun 

kullanılmıştır. Civatalar tork ölçerle ölçülüp her tarafın eşit sıkıldığından emin 

olunmuştur. Yakıt pili yığınının en dış kısmına Pleksi levhalar ile desteklenip civatalar 

bu plakaların yüzeyinden sıkılmıştır (Şekil 16.19 - Şekil 16.20). 
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Şekil 16.19 18 Hücreli Yakıt Pilinin Montajlanmış Hali (Sol Görünüş) 

 

 
Şekil 16.20 18 Hücreli Yakıt Pilinin Montajlanmış Hali (Sağ Görünüş) 

 

Oksijen, hidrojen girişi ve tahliye çıkışında pirinçten imal edilen teflon hortum rekorları 

kullanılacak olup hava sızdırmazlık macunu ile etrafı sarılıp tam sızdırmazlık 

sağlanacaktır. Rekorlara teflon hortumlar takılıp hidrojen tüpünden gelen gaz bu 

hortumlar sayesinde yakıt piline verilecektir. 

İlk prototip, analiz etmek ve gözlemlemek amacıyla 18 hücreli yapılmıştır. Araçta 48 

hücreli yakıt pili kullanılacaktır. 

 

16.4. Çelikten İmal Edilmiş PEM Yakıt Pili Tasarımı Analizleri 

 

Yakıt pili tasarımının simulasyon analizleri Ansys Workbench yardımı ile 

yapılmıştır. Yakıt pilinin optimum parametrelerde çalışmasını sağlamak, gözlemlemek 

ve tasarım iyileştirmesi yapmak için Akış, Termal, Basınç ve Titreşim analizleri 

yapılmıştır. Bu bölümde analizlerin sınır şartları ve analiz sonuçları anlatılacaktır. 

Pleksi Levha 

Akış Plakaları 

Civata 

Somun 

Akım Toplayıcı 

Plaka 

Oksijen Girişi 

Hidrojen Girişi 

Tahliye Çıkışı 
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16.4.1 Akış Analizi 

Yakıt pili akış plakalarına giren gazların hızları verimi doğrudan etkilemektedir. 

Gazların hızların dengelenmesi için farklı tasarımlar üzerinde durulmuştur. Bu 

bölümde akışkan hızları, yakıt pili matematiksel modellemede gösterilen denklemlerle 

hesaplanan değerler aralığında simule edilerek olağan sonuçlar gözlenmiştir.  

Yakıt pili üretimi için bipolar akış plakaların tasarımına karar verilirken, düz ve tek-giriş 

çıkışlı (Şekil 16.21), düz ve çoklu giriş-çıkışlı (Şekil 16.22), daralan kesit ve tek giriş-

çıkışlı (Şekil 16.23) olmak üzere 3 farklı akış kanalındaki gaz akışı analiz edilmiştir. 

Sonuçlar değerlendirilirken akışın homojen olmasına dikkat edilmiştir. Hız dağılımı 

daralan kesitli akış hacmi tasarımı (Şekil 16.23) ile istenilen sonuca yaklaşmıştır ve 

üretimde bu plaka kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 16.21 Düz ve Tek-Giriş Çıkışlı Akış Plakası Hız Dağılımı 

 

 
Şekil 16.22 Düz ve Çoklu Giriş-Çıkışlı Akış Plakası Hız Dağılımı 
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Şekil 16.23 Daralan Kesitli ve Tek Giriş-Çıkışlı Akış Plakası Hız Dağılımı 

 16.4.2 Termal Analiz 

 

Yakıt pili çalışırken hücrelerinde gerçekleşen elektrokimyasal tepkime sonucu 

akım oluşmaktadır. Bipolar plakalardan geçen bu akım yakıt pilinin ısınmasına 

sebebiyet vermektedir. Yakıt pilinin aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkta olması verimini 

doğrudan etkilemektedir. Bu bölümde yakıt pili, matematiksel modellemede gösterilen 

denklemlerle hesaplanan değerler aralığında simule edilerek olağan sonuçlar 

gözlenmiştir (Şekil 16.24 - Şekil 16.25).  

 

            
Şekil 16.24 Yakıt Pili Isınma Değerleri       Şekil 16.25 Yakıt Pili Doğal Konveksiyon  

                                                                                            Değerleri 

 

Yakıt pilinin optimum çalışma sıcaklığında tutulması için soğutma sistemi 

oldukça önemlidir. Tasarımı gerçekleştirilen yakıt pilinin sıcaklığını optimum değerde 

tutmak için çalışacak olan fanların sayısını ve yerini tayin etmek için fan analizi 

geçekleştirilmiştir. Soğutma performansı hedeflenen seviyede tutulmuştur. (Şekil 

16.26 - Şekil 16.32). 
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Şekil 16.26 Soğutma Havası Hacmi            Şekil 16.27 Yakıt Pili Sınır Şartları 

 
Şekil 16.28 Yakıt Pili Yığını Soğutma Senaryosu Ağ Yapısı 

 

 

 
Şekil 16.29 Yakıt Pili Yığını Sıcaklığı, Fan Hızı Ve Analiz Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

 
Şekil 16.30 Sıcaklık Dağılımı 
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Şekil 16.31 Hız Dağılımı 

 
Şekil 16.32 Basınç Dağılımı 

 16.4.3 Basınç Analizi 

 

Hücre içerisinde basınç dağılımının homojen olmaması durumunda, belli 

bölgelerde hidrojen ve oksijen daha verimli tepkimeye girerken belli bölgelerde ise 

verimsiz tepkimeye neden olmaktadır. Bunun yanında homojen olmayan basınç 

dağılımı, homojen olmayan tepkimeye sebebiyet vermesi sebebiyle sıcaklık 

dağılımının homojenlik durumunu olumsuz etkilemektedir. Tasarlanan 3 ayrı akış 

plakası arasından daralan kesitli olan basıncı diğerlerine göre daha homojen yaydığı 

tespit edilip üretim için tercih edilmişitir (Şekil 16.33 – Şekil 16.35). 

 
Şekil 16.33 Düz ve Tek-Giriş Çıkışlı Akış Plakası Basınç Dağılımı 
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Şekil 16.34 Düz ve Çoklu Giriş-Çıkışlı Akış Plakası Basınç Dağılımı 

 

 
Şekil 16.35 Daralan Kesitli ve Tek Giriş-Çıkışlı Akış Plakası Basınç Dağılımı 

 16.4.4 Titreşim Analizi 

 

Tasarlanan yakıt pili, hidrojen enerjili elektrikli araçlarda kullanılacaktır. Aracın 

hareketinden ve içerisindeki hareketli sistemlerden ötürü yakıt pili zorlanmış titreşime 

tabi tutulacaktır. Bu sebeple yakıt pilinin modal analizinin yapılması gereklidir. Olası 

bir rezonans durumunda, akış kanallarının titreşim hareketli neticesinde hidrojen 

kaçakları meydana gelebilmekte ve sistem hasara uğrayabilmektedir. Sınır şartları 

belirlenirken yakıt piline montajlanan destek parçası ve bu destek parçalarının montaj 

yüzeyleri gözetilmiştir. Bu noktalar belirlenerek programda destek noktaları olarak 

gösterilmiştir. Titreşim analizinde belirlenen sınır şartları aşağıdaki şekillerde 

verilmiştir (Şekil 16.36 - Şekil 16.37). 

      

Şekil 16.36 Yakıt Pili ve Destek Noktalarının Ağ Yapısı 
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             Şekil 16.37 Titreşim Analizi Ağ Yapısı Parametreleri 

Modal Analizi ANSYS-Modal programından gerçekleştirilmiştir. Bu analiz yakıt pilinin 

doğal frekansını belirlenmesi, rezonansa tehlikesine girme olasılığı ve rezonansa karşı 

alınacak önlemlerin belirlenmesi için yapılmıştır. Modal analizde çelik malzemenin 

analiz sonuçlarına yer verilmiştir (Şekil 16.38).  

 
Şekil 16.38 Çelik Doğal Frekans Değerleri 

Tercih edilen çelik malzemesine ait 1. modun sonuçları paylaşılmıştır (Şekil 16.39). 

Modal analiz sonuçlarında 1. doğal değerinin yüksek olması sebebiyle çalışma bölgesi 

arasında (0-200 Hz) doğal frekans gözlemlenmesi beklenmemektedir. 

 

    Şekil 16.39 Çelik Mod 1 Doğal Frekans Değeri İçin Toplam Deformasyon Miktarı 

16.5. PEM Yakıt Pili Tasarım ve Komponent Tercihleri 

 

             Plastik PEM yakıt pili üretimimizin ardından plastiğin elektriği iletmesi için 

üzerinde altın varak, iletken boya, iletken filament, alüminyum bant gibi uygulamalar 

ile elektriği iletmesi amaçlanmıştır. Fakat yapılan deneyler sonucunda iletkenliğin iyi 
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olmadığı görülmüştür. Ayrıca üretim aşamasında oluşturacağı zorluklar göz önüne 

alınarak AISI 304 Paslanmaz Çelik sac malzeme kullanılmasına karar verilmiştir.  

Çelik sac 1 mm kalınlığında olup, yakıt pili 115 mm x 125 mm boyutlarındadır.  

Çelik sacların arasına Nafion Membran kullanılarak hidrojenin elektronlarına 

ayrılması sağlanmıştır. Aradaki membran sistemi için 5 katmanlı Membran Elektrot 

Birleşimi (MEA) kullanılmıştır. MEA, kendi içerisinde contayı da içerdiği için ayrıca bir 

conta kullanılmamıştır (Şekil 16.40).  

 

 
Şekil 16.40 Nafion Membran 

 

Yakıt pili iki ucundan 20 mm kalınlıklı Pleksiglas destek plakaları ile desteklenmiştir. 

Yakıt pilinin sabit tutulabilmesi için M8 cıvata ve somun kullanılmıştır.  

Hidrojen, Oksijen girişi ve tahliye çıkışı için pirinç rekor kullanılmıştır. 

Kullanılan hortumlarda güvenlik göz önünde bulundurularak Teflon malzemesi tercih 

edilmiştir. Teflon hortumlar pirinç rekorlara bağlanarak, hidrojen tüpündeki gazı yakıt 

piline iletecektir. 

Emniyet valfi ve hidrojen basınç regülatörü kullanılarak gazın emniyeti sağlanmıştır. 

Yakıt pili sıcaklığının kontrol edilebilmesi için soğutma fanları kullanmıştır 

 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Özet: PEM (Proton Değiştirici Membran) yakıt pilleri; düşük çalışma sıcaklıkları, 

yüksek güç yoğunlukları ve yüksek enerji dönüşüm verimlerinden dolayı otomobiller 

ve sabit uygulamalar için potansiyel bir güç kaynağı olarak oldukça dikkat 

çekmektedir.  

Bu tasarım çalışmasında da Alternatif Enerji Kaynaklarından 'Hidrojen (H2) Gazı' 

kullanılarak elektrik üretimi ve bunun 'Otomotiv Sektörünü'ne uygulanabilirliği üzerine 

yürütülecek çalışmada 16. Bölümde tanıtılan özgün 'PEM Yakıt Pili'ne ait yerli ve 

özgün 'PEM Yakıt Pili Kontrol Kartı Tasarımı' üzerinde durulacaktır. Bu tasarım 
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konusunda bir kontrol kartının tasarım, üretim, montaj ve yazılım konuları üzerinde 

yapılan çalışmalar aktarılacaktır.  

 

17.1. PEM Yakıt Pili Kontrol Sistemi Matematik Modeli 

 

Kontrol kartı algoritması oluşturulmadan önce, 16. Bölümde tanıtılan PEM Yakıt 

Pilinin Matematik Modeli üzerinde yapılan ufak değişikler ile kontrol kartının 

Matlab/Simulink programında modeli oluşturulmuştur. Kontrol kartı raporunun 

bütünlüğü açısında ilgili denklemler burada tekrardan sunulmuştur. 

Yakıt pilinin matematik modeli oluşturularak ihtiyaç duyulan parametrelerin hesapları 

gerçekleştirilecektir. Denklem 1 ila Denklem 3 arasında tanımlanan yakıt pilinin gerilim 

modelindeki temel amaç, yakıt pili gerilim kayıplarını 𝑉kayıp en aza indirmektir. Gerilim 

kayıpları, aktivasyon, omik ve konsantrasyon kayıplarından meydana gelmektedir. 

 

Yakıt pilinin detaylı matematik modeli, 16. Bölümde detaylı olarak veridiğinden burada 

tekrar paylaşılmayacaktır. Yakıt pili kontrolcüsü tasarımında bu model referans 

alınmıştır. 

 

 

17.2. PEM Yakıt Pili Kontrol Sistemi Algoritması ve Alt Sistemleri 

 

Kontrol kartına ait veri girdileri ve çıktıları Şekil 17.1’te tanımlanmıştır. Ayrıca 

yakıt pili kontrol kartının kontrol ettiği hidrojen sistemi paylaşılmıştır. 

 
Şekil 17.1 Sistem Ana Yapısı ve Şematiği 

 

Şekil 17.1’e istinaden sistemin algoritmasının akış diyagramı, Şekil 17.2’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 17.2 Kontrol Kartı Algoritması Akış Diyagramı 

Yukarıda belirtilen fonksiyonların kontrolü ve yönetimi açısından bir kontrol ünitesine 

ihtiyaç vardır. Bu ünite yakıt pilinin nem, sıcaklık, akım, gerilim parametrelerini 

denetleyip düzenlerken, aynı zamanda yakıt pilinin nominal çalışma aralığında 

kalmasını sağlamakla görevlidir.  

•Sıcaklık Yönetimi: Her Membran yığınının belirli bir nominal çalışma sıcaklığı olduğu 

için sıcaklık yönetimi sistemin kararlı çalışması için büyük önem arz etmektedir. PEM 

yığınının nominal çalışma sıcaklığı 50-100 oC arasında olduğu için sıcaklık sistem 

sıcaklığı bu değer aralığında tutulmalıdır. Bunun için sistem sıcaklığı ölçümü, harici 

soğutma elemanlarının çalışması ve sistemin istenen değer aralığında tutulmasını bu 

ünite yapmaktadır.  

•Nem Yönetimi: PEM membranların en büyük problemi, kullanılan elektrolit yapının 

zamanla kuruması ile Hidrojen iyonlarının iletiminde yaşanan azalmadır. Sistemi 

nemlendirme anlamında yapılan çalışmalarda nem membrana fazla gelirse 

elektrotlarda su taşması meydana gelebilmektedir. Bunun için nem ölçümünün yapılıp 

sistemin ihtiyacı tespit edilip gereken miktarda nemlendirme yapılmalıdır.  

•Akım-Gerilim Yönetimi: PEM yakıt pilinde membranın akım kapasitesini membranın 

yüzey alanı belirler. Zira Birimi (A/cm2)'dir. Bir hücrenin nominal gerilimi de 0,6-0,7 (V) 

seviyesindedir. Membrandan çekebileceğimiz akımı yüzey alanı belirlerken, gerilimizi 

ise seri bağladığımız hücreler vasıtasyıla arttırabiliriz. Bunun dışında sistem çalışma 

esnasındayken nem ve hidrojen oranına göre sisteme hidrojen verme ve nemlendirme 

işlemini gerçekleştirir. 

 

17.3. PEM Yakıt Pili Kontrol Sistemi Komponent Tercihi 

 

Tasarımın ilk aşamasında Kontrol Ünitesinin fonksiyonları;  



 

128 
 

• Hidrojen yönetimi  

• Oksijen Yönetimi  

• Sıcaklık Yonetimi  

• Akım Yönetimi  

• Gerilim Yönetimi  

 

olarak tespit edildi. Bu fonksiyonların uygulanabilmesi için malzeme tespiti 

çalışmalarına başlanmıştır. Tüm bu fonksiyonların uygulanabilmesi için mikroişlemci 

kullanılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulan komponentler; 

 Mikroişlemci-AT90CAN32: Bunun için AT90CAN32 mikrodenetleyicisi tercih 

edilmiştir. Bu mikrodenetleyicinin tercih edilme sebebi 8 adet ADC pinine sahip 

olmasıdır. ADC'nin yanı sıra PWM pini de gerekmektedir. PWM ile H2 

yönetimini sağlayacak olan Valflerin kontrolü yapılacaktır.  

 32KByte programlanabilir program hafızası  

 32 Byte genel kullanım saklayıcı  

 53 Programlanabilir I/O Pini  

 64 Pinli TQFP Kılıf  

 1KByte programlanabilir EEPROM  

 1KByte dahili statik RAM  

 10,000 kez flash için 100,000 kez EEPROM için sil-yükle  

 85°C de 20 yıl, 25°C de 100 yıl bilgi saklama  

 Flash program ve EEPROM veri güvenliği için programlama kilidi  

 Derleyici arayüzü  

 6 mesaj objeli CAN 2.0/AB (ISO 16845 standartı)  

 LIN 2.1 ve 1.3 veya 8-bit UART  

 Örtüşmeyen ters PWM çıkış pinleri Esnek, PWM duty cycle ve frekansı Senkron 

PWM register güncelleme Acil durum olayı için otomatik durdurma  

 1tane 8-bit genel zamanlayıcı  

 1 tane 16-bit genel zamanlayıcı  

 1 tane master-slave SPI seri arayüzü  

 8 Kanallı 10-bit ADC  

 Harici osilatör ile programlanabilir watchdoog zamanlayıcı  

 Dahili sıcaklık sensörü  

 Kullanılmadığında; düşük güç tüketimi, gürültü azaltma özellikleri  

 SPI port deliği ile gömülü programlanabilme  

 CAN işlemleri için yüksek hassasiyette 16MHz kristal osilatör  

 Dahili 8MHz RC osilatör  

 Güç girişi 2.7 V – 5.5 V  

 -40° C ile +85°C arası çalışabilme  

 2.7 V – 4.5 V güç girişinde 0 - 8 MHz hızında  

 4.5 V – 5.5 V güç girişinde 0-16 MHz hızında çalışabilme  

Bu proje için tasarlanacak olan kartın üstünde kullanılacak komponentlerin tespiti ile 

çalışmaya devam edilmiştir. Tespit edilen komponentler ve açıklamaları aşağıdadır.  
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 Voltaj Regülatörü-TLE4270(Infineon)[x]: Doğru akım 5 Volt gerilim 

regülatörüdür. Devre ihtiyaçlarının güç ihtiyacı bu entegre devre üzerinden 

sağlanır. 42 Volt ‘ a kadar giriş geriliminde 5V çıkış verebilmektedir. 650mA 

çıkış akımına sahiptir. Mikrodenetleyici maksimum 350mA akım çekmektedir. 

Otomotiv teknolojisinde bir üründür.  

 LCD ekran-Winstar:2x16 Lcd Ekran tercih edilmiştir. 4 Bit ve 8 Bit çalışma 

modlarına uygundur. 5V gerilim ile çalışmaktadır. Arka aydınlatma olmadan 

çalışması durumunda 4mA akım tüketmektedir.  

 

Konektör-Molex: Kullanılacak konektörler Power ve Data olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

Power konektöreleri PCB kart üzerinde kullanılmayacak olup Kablodan kabloya(Wire 

to Wire) ve Kablodan Karta(Wire to PCB) olarak seçilmiştir. Otomotiv standartlarını 

sağlamaktadır. Data konektörleri ise Kablodan karta tercih edilmiştir. Dura-Click 

teknolojisi ile üretilen konektörler stresli koşullarda(Vibrasyon, Yüksek Sıcaklık vb.) 

çalışmaya yönelik üretilmiştir.  

*502352-0300(3 Pin'li Data)  

*502352-0600(6 Pin'li Data  

*19432-0002(4 Pin'li Power-Erkek)  

*19437-0029(4 Pin'li Powe-Dişi)  

 CAN Dönüştürücü-SN65HVD1040A(TI): CAN(Controller Area Network) çevresel 

birimidir. CAN hattından fiziksel donanıma bağlantı için gerekli olan ek donanım 

ihtiyacına karşılık kullanılmıştır. CAN hattına bağlantı için ayrı mesaj nesneleri 

yapılandırılır. Mesaj nesneleri ve kabul filtrelemesi için kullanılan tanıtıcı maskeleri 

mesaj hafızasında depolayarak işlemlerini gerçekleştirir. Devre elamanının CANH-

SPLIT ve CANL-SPLIT pinlerinin arasına 60Ω 'luk sonlandırma dirençleri eklenir. Bu 

dirençler terminasyon dirençleridir. Şekil 17.3'da terminasyon direnci kullanılan ve 

kullanılmayan durumlar gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 17.3 CAN Hattında Terminasyon Direnci Kullanılan ve Kullanılmayan 

Durumlarda Hattın Verdiği Tepki 

 Kristal Osilatör-8 MHz Abracon LLC: Devrede işlemcinin stabil çalışması için harici 

bir osilatör kullanımına karar verilmiştir. 8 MHz frekanslı osilatör tercih edilmiştir.  
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 Akım sensörü-ACS756: Hall efekt bazlı Lineer Akım Sensörü. 3 ila 5 V arasında DC 

besleme ile çalışmaktadır. ADC çıkışı ile Akım bilgisini aktarmaktadır. Şekil 17.4'de 

akım ölçüm devresi gösterilmiştir.  

 
Şekil 17.4 ACS756 Uygulama Devresi 

Sıcaklık Sensörü-VISHAY NTC 10k(NTCLE203E3103*B0): Kontrol Ünitesinin 

kendi sıcaklığı ve Membran sıcaklığını ayrı ayrı ölçmek için 2 adet NTC(Negative 

Temperature Coefficient) direnç kullanılacaktır. (-40oC / +150oC) çalışma aralığına 

sahip olan dirençler otomotiv standartlarına uygun tasarlanmıştır. Sıcaklık değişimine 

verdiği tepkiler Şekil 17.5'de gösterilmiştir.  

 

Şekil 17.5 NTC Sıcaklıkla Değişim Grafiği 
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PWM Regülatörü-DRV101(TI): PWM üretmek için kullanılacak olan entegre I/O 

pinlerini kullanarak bu işlemi gerçekleştirmektedir. Otomotiv standartlarında bir 

üründür. 2.3A 'e kadar çıkış verebilen regülatör +9V-+60V arasında beslemeyle 

çalışmaktadır.  

Pasif Komponentler:  

i) Direnç-Panasonic: Kontrolcüde kullanılan dirençler Otomotiv Standartlarını 

sağlayan ürünlerden seçilmiştir. Devre eleman dizgisi elle yapılacağı için lehimleme 

işlemlerinin kolay ve sağlıklı olması için yoğun olarak 0805 kılıf SMD dirençler tercih 

edilmiştir. Boyut ve pratik lehimleme kıyaslaması yapılınca PCB üzerinde 1206 Şekil 

17.6 dirence oranla daha zor lehimlenmesine karşın daha az yer kapladığı için bu 

direnç tercih edilmiştir. Ayrıca gerilim Membran Stack gerilimi okumasında 

kullanılacak dirençler özellikle 1/2 W gücünde ve 1210 kılıfında tercih edilmiştir. 

Gerilim okuması yapılacak ayrıca hatta harici bir adet sigorta da koyularak 

mikroişlemci ve PCB kart koruma altına alınacaktır.  

 
Şekil 17.6 SMD Direnç ve Kondansatör Kılıf Boyutları Karşılaştırması 

 

ii) Kapasitör-TDK: Kontrolcüde kullanılan kapasitörler otomotiv standartlarını 

karşılayan ürünlerdir. Dirençlerde tercih edilen 0805 kılıf kapasitörlerde de aynı 

sebeplerden tercih edilmiştir. Elektrolitik kondansatör gereken noktalarda daha uzun 

ömürlü olması, daha az alan kaplaması ve stabil çalışmasından dolayı tantal 

kapasitörler tercih edilmiştir.  
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17.4. Kütüphane Çizimi  

Komponentlerin tespitinin ardından devrenin çizimine başlandı. Bu devrenin 

çizimi için DipTrace programı tercih edildi. Bu programın seçilme sebebi geniş bir 

kütüphaneye sahip olması, Kütüphane eklemenin kolay olması, Kullanıcı için uygun 

bir arayüze sahip olması, açıklayıcı kullanma kılavuzuna sahip olması ve en önemlisi 

öğrenci için tam sürümünün olmasıdır.  

Devre çiziminin ilk aşaması olarak programın kendine olmayan eksik 

komponent kılıflarının eklenmesi olmuştur. DipTrace 'Component Editor' ve 'Pattern 

Editor' uzantıları kullanılarak Şekil 17.6'da görülen eksik kılıflar komponent 

datasheet'lerinde bulunan Şekil 17.7 2D teknik resimlerinden faydalanılarak 

oluşturulmuştur. 

 

 
Şekil 17.7 At90CAN32 2D Teknik Resim 

 

 



 

133 
 

 

 
Şekil 17.8 At90CAN32 2D Teknik Resim 

 

Bunların dışında bazı SMD(Yüzey Montaj) komponentler programın kendi 

kütüphanesinden çekilmekle beraber eksik her komponent çizilerek tamamlanmıştır. 

Şekil 17.9'de kütüphanenin görseli yer almaktadır. 

 

 
Şekil 17.9 

17.5. Kontrol Ünitesi Tasarımı  

Şematik Çizimi  

Kontrol ünitesinde kullanılan kütüphane oluşturulduktan sonra şematik 

tasarımına başlandı. Devre tasarımına işlemci koyularak başlandı. İşlemcinin 

çalışması için gerekli komponentler sırayla yerleştirildi. Voltaj regülatörü devrede 

kullanılan elemanların çekebileceği maksimum akım miktarına göre seçilmiştir. Voltaj 

regülatörünün çıkışından verebileceği max. akım 650mA'dir. Mikroişlemci max. 

200mA çekmektedir. CAN dönüştürücü max. 70mA çekebilmektedir. Devreye atılan 

yazılımların kontrolü için ve hata durumlarında yanması gereken 'fault' ledlerinin 

önüne yüksek değerli dirençler koyularak akım çekmede aşımın önüne geçilmiştir. 
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Şekil 17.10 Led Direnç Bağlantısı 

 

Kristal osilatör AT90CAN32 datasheet'inde belirtildiği üzere XTAL1 ve XTAL2 

bacaklarına bağlanmıştır. Kristal bacaklarına ayrıca kapasite eklenmiştir. Bu kapasite 

hesaplamaları;  

CLoad =((C1xC2)/(C1 +C2)+Cstray Cload= Osilatör dahili kapasitesi (Osilatör 

Dataseheet de verilen =8pF ) C1= Osilatör ihtiyacı olan birinci kapasite C2= Osilatör 

ihtiyacı olan ikinci kapasite Cstray = Tahmini tasarım kapasitesi (2pF ile 5 pF arasında) 

(5 pF seçilmiştir) C1 = C2 dersek; C1 = 2(CLoad –Cstray ) C1 = C2 = 6pF olarak 

bulunmuştur. Şekil 17.11'de kristal osilatörün bağlantısı gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 17.11 Kristal Kapasitör Şematik Bağlantısı 

 

Programlama pinlerinin bağlantısı datasheet'te ISP programlama bölümünde belirtilen 

kriterlere dikkat edilerek yapılmıştır. PDI(Programming Data Output) 

PDI(Programming Data Input) RESET ve SCK pin bağlantıları ile birlikte Vcc ve GND 

bağlantıları yapıldı. Devrenin programlaması ISP(In System Programming) arayüzü 

ile yapılacaktır. Şekil 17.12'de ISP 6 pinli konnektör pin yapısı görülmektedir. 

Programlama için Atmel JTAG Ice 3 programlayıcısı kullanılacaktır.  
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Şekil 17.12 ISP Pinout, JTAG ICE3 

 

LCD bağlantısı için 4 bit ve 8 bit modlarından 8 bit modu tercih edilmiştir. Daha 

hızlı olması ve işlemcide bu kullanıma uygun boş pin olması bu modu kullanmayı tercih 

edilir kılmıştır. LCD'nin konumu ile kontrol ünitesi arasındaki mesafe araç tasarımına 

göre 120 cm olarak öngörüldüğü için veri taşıyacak kablo uzunluğu gürültü ve bozucu 

diğer girişlerden dolayı problem yaratabilme potansiyeli olarak belirlenmiştir. Bundan 

dolayı bu etkileri en aza indirmek için Ekranlı kablo kullanımı uygun görülmüştür. LCD 

ile PCB arasındaki bağlantıyı yapmak içinde DB15 konnektör tercih edilmiştir. Araç 

hareket halinde iken titreşim ve salınımlardan etkilenen konnektörün çıkmaması için 

vidalı konnektör kullanılacaktır.  

CAN dönüştürücü entegre bağlantısı işlemcinin dahili CAN kontrolcüsü olduğu 

için doğrudan işlemciye yapılmıştır. İşlemci dahili bir CAN kontrolcüsüne sahip 

olmasaydı harici bir kontrolcü ile CAN hattından alınan veri SPI ara yüzü ile işlemciye 

veri olarak sokulacaktı. Şekil-24'da Sistemimizin CAN yapısı gösterilmiştir. CAN 

dönüştürücünün RXD ve TXD pinleri işlemcimizin RXD ve TXD pinleri ile bağlanmıştır. 

CAN Bus karakteristiği olan mesajları iki kablo ile 'High' ve 'Low' olarak aldığımız pin 

bağlantıları konnektörler aracılığı ile yapılmıştır. Standby(STB) pini hatta mesaj 

olmadığı durumlarda enerji tüketimini azaltmak için kullanılacaktır. SPLIT pini ise 

sonlandırma dirençleri için bağlanmıştır. Bu dirençler sayesinde Şekil 17.13'te görülen 

hataların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

 
Şekil 17.13 CAN Bus Dönüştürücü Bağlantısı 

 

Membranın H2 girişi ve H2O çıkışı için PWM regülatörü kullanılacaktır. 

Regülatör bağlantıları datasheet verilerine göre yapılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda hata 

veren regülatör bu hatayı led ile göstermektedir. İşlemcinin I/O pinleri ile PWM 
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dalgaları üretme olanağı sağlamaktadır. Dalga frekansını harici olarak pasif devre 

elemanları ile ayarlanabilme özelliği sunmaktadır. Bobin çıkışına Ters Kutuplamayı 

önlemek adına koruma amaçlı diyot koyulmuştur. Şekil 17.14'te şematik çizimi 

görülmektedir. Çıkış akım kapasitesinin yüksek olması besleme aralığının araç 

besleme aralığımıza uygun olması doğrudan PWM dalgaları üretmek için tasarlanmış 

bir ürün olması bu ürünü kullanma ihtiyacı doğurmuştur. Maliyet analizi raporun son 

kısmında incelenecektir.  

 
Şekil 17.14 PWM Regülatörü Şematik Çizimi 

 

Membranda üretilen elektriği yüke aktarmadan önce membranda hidrojenin 

homojen bir şekilde yayılması için kısa bir süre bekleme olacaktır. BU zaman zarfında 

yüke herhangi bir güç aktarımı olmaması için çıkışa röle koyulacaktır. Bu röle kontrolü 

de kontrolcü ile yapılacaktır. Rölenin anahtarlaması Tranzistör ile yapılacaktır. Tercih 

edilen Röle Panasonic AEV18012'dir. Sürme uçları 12V olan rölenin kontak uçlarından 

80A'e kadar akım akabilmektedir. Yakıt olarak H2 kullanımı ve bundan dolayı 

güvenliğin en yüksek seviyede olması için çalışılan sistemde bu rölenin seçilmesinde 

elektriksel karakteristiğinden sonra 'Gaz Sızdırmazlığı' olmasıdır. Olası bir kaçak 

durumunda içerde kontaklarda aç/kapa durumlarında oluşacak kıvılcım ile yanma 

veya patlamanın önüne geçilmiş olacaktır. Bu rölenin görseli Şekil 17.15'te 

görülmektedir. 
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Şekil 17.15 Panasonic AEV18012 

 

Membran ve kontrol kartının sıcaklık ölçümü için NTC direnç tercih edilmiştir. 

ADC değeri okunarak her iki sıcaklık değeri de alınacak olup tehlikeli görülen sıcaklık 

bölgelerinde Membran ile kontrolcü bağlantısı kesilecek ve ayrıca araç flaşörü ve LCD 

ekran'a gelecek tehlike mesajları ile pilot ve pist ekibine tehlikeli durum bilgisi 

iletilecektir.  

Hidrojen ihtiyacının tespiti membrandan okunan gerilim ve akım değerleri 

ışığında olacaktır. Bunun için membran gerilimi ve membran çıkışından Gerilim ve 

Akım bilgileri okunacaktır. Gerilim okuma için Şekil 17.16'da görülen gerilim bölücü 

devresi tasarlanmıştır. Burada max. membran gerilimi 50V olarak öngörüldüğü için;  

                                               R1 = 10k     R2 = 2.1k  

seçilerek 1/10 çözünürlüklü bir devre elde edilmiştir. İşlemci girişine 5V'dan fazla bir 

gerilim uygulanmaması gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca seçilen 

komponentler 1210 kılfında ve 1/2W gücündedir. Isınmanın önüne geçmek için bu 

elemanlar seçilmiştir. 

 
Şekil 17.16 Gerilim Bölücü 

 

Aynı şekilde ADC kullanarak akım değeri okuması için de ACS756 entegresi 

kullanılmıştır. 100A'e kadar ölçüm yapabilen bu entegre için harici bir devre 

tasarlanmıştır. Üzerinden yüksek akım geçeceği için geniş bir bakır yüzeye yayılan 

hattan entegreye gelen akım okunarak Analog bir sinyal olarak işlemciye 

verilmektedir. Şekil 17.17'de tasarlanan devrenin şematik çizimi görülmektedir. 
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Şekil 17.17 Hidromakit Akım Modülü 

Devre şematik tasarımı sonucunda şematik çizimi nihai sonucuna ulaşmış oldu. Şekil 

17.18'de Yakıt Pili Kontrol Ünitesi Şematik çizimi görülmektedir. 

 
Şekil 17.18 Kontrol Ünitesi Şematik 

Şematik tasarımının ardından baskı devre çalışmalarına başlandı. Devre 

tasarımı esnasında işlemcinin üreticisi olan Atmel'in 'Uygulama Notları'(Application 

Note) referans alınarak hareket edilmiştir. Diptrace şematik programında tasarımın 
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bitmesi sonucu 'Convert to PCB'(PCB'ye dönüştür) özelliği kullanılarak devre PCB'ye 

aktarılmıştır. Şekil 17.19'da devrenin PCB'ye aktarılmış görseli görünmektedir. 

Şematik çiziminde bağlanan her bağlantı programda birbiri ile ilintili olarak 

gelmektedir. 

 

 
Şekil 17.19 PCB Başlangıcı 

Tasarım 2 katlı baskı devre olacağından komponentlerin bazıları alt kata 

yerleştirilecektir. Isınma potansiyeli olan komponentler altına herhangi bir komponent 

gelmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Komponentlerin merkezinde işlemci olacak 

şekilde tasarlanan devre de üretici firmanın üretim için belirlediği alt sınırlarda göz 

önünde bulundurulmuştur. Tablo 1 ve 2'de üretici firmanın verdiği üretim dataları 

görülmektedir. 

 

 
Tablo 1 PCB Üretici Dataları 
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Tablo 2 PCB Üretici Dataları 

 

İşlemci yerleşimi için kartın merkezi tercih edilmiştir. İşlemcinin ardından 

devrenin osiltaör bağlantısı yapılmıştır. Osilatör bağlantısı için ATMEL AVR186[BUNA 

BAK] nolu application note incelenerek karar verilmiştir. Bu notta işlemci ile osilatör 

arasındaki mesafe ve osilatör kondansatörlerini mümkün olduğu kadar yakın 

koyulması gerektiği belirtilmiştir. Şekil 17.20'de PCB katmanı örneği verilmiştir. Şekil 

17.21’de devremizdeki uygulaması verilmiştir. 

     
     Şekil 17.20 PCB Osilatör Bağlantısı                  Şekil 17.21 Devre Uygulaması  

 

Voltaj regülatörü bağlantısı gerçekleştirildi. Şekil 17.22'de görülen Vcc_Con 

adlı konnektör ile karta gelecek 12V'luk beslemeyi 5V'a entegrenin 'output' 

bacağından çıkması sağlanmaktadır. Input ve Output için bakır adacıkları ile geniş 

alanlar bırakılmıştır. Kuplaj kapasitörleride eklenmiştir. 
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Şekil 17.22 Voltaj Regulatörü Devre Uygulaması 

 

Devrede kullanılan yollar mümkün olduğunca kısa yapılmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca yolların anten vazifesi görmesini önlemek ve parazitten korunmak için bakır 

yollar yuvarlak formdan uzak tutulmaya çalışılmıştır. Üretim esnasında ve kullanım 

esnasında fiziksel stres durumlarında devre bağlantılarının zarar görmesini önlemek 

adına yol kalınlıkları <=3mm seçilmiştir. Besleme hatları ise 0,5mm kalınlıktadır. Ve 

büküm olan noktalarda bakırda kalkma olmaması için dışbükey olarak bırakılmıştır. 

Devrenin PWM regülatörleri alt katmana konumlandırılmıştır. Çalışma anında 

oluşacak tetiklemelerden dolayı gürültüden işlemci ve diğer komponentlerin 

etkilenmesini en aza indirmek için böyle bir yol izlenmiştir. Şekil 17.23'te devre 

uygulaması görülmektedir. 

 

 
Şekil 17.23 PWM Regülatörü Devre Uygulaması 

 

Röle soğutma sisteminin fanlarını kontrol edecek sinyallerin çıkışlarının kontrol 

edilmesi için kullanılan tranzistörlerde Şekil 17.25 akım bazlı kontrol edildiği için 

ısınma sorunu yaratabilecek devre elemanları olarak öngörülmüştür. Bundan dolayı 

alt katmanı boş bırakılmıştır. Burada tranzistör kullanma nedeni Mosfet'lerin 

ESD(Elektro Statik Discharge)'dan etkilenmesinin yüksek olmasıdır. Devre tasarımına 

devam edilirken tasarım sonrası devrede kullanılan fonksiyonların testi, çıkış 
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sinyallerinin ölçülmesi, besleme gerilimlerinin okunması için 'Test Point'(Test Pinleri) 

kullanılmıştır. Bu pinler devre üzerinde üzerinde Multimetre, Osiloskop vb. cihazlarla 

ölçüm yapmayı kolaylaştıran çentikler içermektedir.  

 
          Şekil 17.24 BJT Uygulaması                               Şekil 17.25 Test Pin 

 

Pasif komponentlerin yerleşimi ile tasarım nihai sonucuna ulaşmıştır. Şekil 

17.26 ve Şekil 17.27’de devrenin DipTrace PCB çizimleri görülmektedir. Programın 

3D özelliği kullanıalrak da komponentlerin yerleşimi yapılarak devrenin görseli elde 

edilmiştir. (Şekil 17.28 - Şekil 17.29) 

    
Şekil 17.26 PCB Üst Katman             Şekil 17.27 PCB Alt Katman 
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Şekil 17.28 PCB Üst Katman 3D Görseli       Şekil 17.29 PCB Alt Katman 3D Görseli 

 

Akım Modülü Baskı Devre Çalışması  

 

Kontrol Ünitesi tasarımının ardından Akım Modülü PCB tasarımına geçildi. 

Devreden max.30A akması öngörüldüğü için Molex Power Konnektörleri tercih 

edilmiştir. Akım akacak yüzey alanı 9cm2 olarak belirlenerek çift kata yayılmıştır. 

Devrenin PCB ve 3D görselleri Şekil 17.30 ve Şekil 17.31'de görülmektedir. 

   
 Şekil 17.30 Akım Modülü PCB Tasarımı          Şekil 17.31 Akım Modülü 3D Görseli 

 

PCB TERMAL ANALİZLERİ 

 

Kontrolcü kartının enerji tüketiminin azaltmak ve çalışma esnasında meydana 

gelen komponent ısınmalarını güvenlik sebebiyle kontrol altına alınması için kartın 

termal analizleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 17.32’de kartın ağ yapısı ve Şekil 17.33’te 

ise termal analiz sonuçları görülmektedir. 
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Şekil 17.32 PCB Kart Ağ Yapısı 

 

 
Şekil 17.33 PCB Kart Termal Analiz Sonuçları 

 

Termal analiz sonucunda, kart üzerinde komponentlerin, üretici firmaların paylaştığı 

çalışma sıcaklığı aralığında kaldığı görülmektedir. Bu sebeple, kartın soğutmasında 

ek olarak bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmamıştır. 
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18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 
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19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

Fren Soğutma Sistemi 

 

Aracın hızını azaltmak veya hareketini tamamen sonlandırmak için kullanılan 

fren sistemi güvenli sürüşü güvenli bir şekilde sonlandırmak için oldukça önemlidir. 

Fren sisteminin düzgün çalışması için kaliperlerin çalışmasının kontrol edilmesi, fren 

hidrolik yağının doğru seçilip uygun periyotlarla değişmesi gereklidir.  

Yarışa hazırlık döneminde ‘’Hidromakit’’ isimli aracımızın fren sistemi kontrol edilerek 

kaliper ve disklerin aracın hareketini sonlandırmak için yeterli olmadığı test edilerek 

görülmüştür. TÜBİTAK’ın destek için verdiği bütçe ile kaliperler ve disklerin tamamı 

yenilenmiştir. Kurallarda ölçüleri belirtilmiş olan fren rampası üretilerek fren 

performansı ölçülmüş ve yeterli şartları sağlamıştır. 

Araç son olarak 2019 yılında İzmit Körfez Pisti’nde yarışmıştır. Bu sene yarış 

İstanbul Park Pisti’nde gerçekleşecektir. İki pist karşılaştırıldığında İstanbul Park 

Pisti’nin daha virajlı ve pistteki uzun düzlüklerin sonunda keskin dönüşlerin olduğu 

görülmüştür. Frenlerin bu pistte daha fazla çalışacağı ön görülerek optimum sıcaklıkta 

tutulması için bir soğutma sistemi tasarlanmıştır. 

 

 

  
Şekil 19.1 İstanbul Park ve İzmit Körfez Pisti Karşılaştırması [1-2] 

 

Aracın hareket halindeyken karşılaştığı hava direncinden yararlanmak için ön 

cepheye delik açılmıştır. Havanın kaliperlere ulaşması için tahliye borusu kullanılmıştır. 

Tahliye borusunun virajlarda emniyetli sürüşe zarar vermemesi için konumu güvenli bir 

noktada sabitlenmiştir. Böylece ön cepheden alınan hava kalipere kadar sorunsuz 

iletilecektir. 
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Şekil 19.2 Fren Soğutma Kanalının Araçtaki Konumu 

 

Soğutma kanalının içindeki hava akışının sürekli olması aerodinamik kaygıları 

beraberinde getirmiştir. Bu soruna çözüm olarak tahliye borusundaki havanın giriş 

yaptığı kısma açılıp kapanabilen bir pervane tasarlanmıştır. Pervanenin hareketi serve 

motor ile kontrol edilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 19.3 Soğutma Sistemi CAD Uygulaması 
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Şekil 19.4 Pervanenin Açık ve Kapalı Konumları 

 

 

 
Şekil 19.5 Sistemin İşleyişi 
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Şekil 19.6 Soğutma Kanalının Performansının Termal Kamera Görüntüsü 

 

Frenin kullanımına bağlı olarak kaliper sıcaklığı 46.4°C’ye kadar çıkmış, soğutma 

sistemi çalıştırılarak bu sıcaklık 42.0°C’ye kadar düşürülmüştür. Sistemin yarış 

performansını doğrudan etkileyeceği tahmin edilmektedir.   

Tablo 1: Puanlama Tablosu 

 


