
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE  

ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI 

 

TEKNİK TASARIM RAPORU 

Teslim Tarihi: 1 - 4 Ağustos 2021 

 

 

 

ÜNİVERSİTE                    :  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

ARAÇ VE TAKIM İSMİ  :  SAGUAR-E    -   SAITEM 

DANIŞMAN (VARSA)   :   ARŞ. GÖR. KEMAL KALAYCI 

TAKIM KAPTANI            :   BELEMİR ÇAPRAZ 

 

 

 

 



 

2 
 

İçindekiler 

1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) ............................................................................................... 8 

2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) ..................................................................................................... 8 

3. Yerli Parçalar ................................................................................................................................ 9 

4. Motor ......................................................................................................................................... 10 

4.a. Elektriksel Tasarım ve Analizi ............................................................................................................ 10 

4.a.1.  Motor temel gereksinimlerinin belirlenmesi (şaft momenti ve hız, maksimum hacim ya da 

ağırlık vb.) ............................................................................................................................................ 10 

4.a.1.1. Motor tasarım parametrelerinin belirlenmesi (motor gerilimi, motor gücü, vb.).............. 11 

4.a.1.2. Motor temel boyutlarının hesaplanması ............................................................................ 12 

4.a.1.3. Stator ve rotor boyutlarının hesaplanması ......................................................................... 12 

4.a.1.4. Mıknatıs boyutlarının hesaplanması .................................................................................. 13 

4.a.1.5. Sargının modellenmesi ve sargı şemasının belirlenmesi .................................................... 13 

4.a.1.6. Sarımların Testleri ............................................................................................................... 14 

4.a.1.7. Rotor ................................................................................................................................... 14 

4.a.1.8. Motor performans analizleri .............................................................................................. 14 

4.a.1.9. Tasarımda kullanılan optimizasyonlar ................................................................................ 15 

4.b. Manyetik Tasarım ve Analizi ............................................................................................................. 16 

4.b.1. Motor manyetik modeli ............................................................................................................ 16 

4.b.2. Motor sonlu elemanlar analizleri (SEA) ..................................................................................... 16 

4.b.3. SEA performans analizleri.......................................................................................................... 17 

4.b.4. Termal Tasarım ve Analizi .......................................................................................................... 18 

4.c. Mekanik Analiz Çalışmaları ............................................................................................................... 18 

4.c.1. Detaylı mekanik tasarım bilgileri ............................................................................................... 18 

4.c.2. Mekanik hesaplama adımları ve denklemleri ............................................................................ 21 

4.c.3. Mekanik tasarım sınırları (varsa) ............................................................................................... 22 

4.c.4. Sonlu elemanlar analiz sonuçları ............................................................................................... 23 

4.e. Üretim Çalışmaları ............................................................................................................................ 24 

4.e.1.Üretim adımları .......................................................................................................................... 24 

4.e.2.  Teknik Çizimler .......................................................................................................................... 27 



 

3 
 

5. Motor Sürücü..................................................................................................................................... 29 

5.a. Devre Tasarımı .................................................................................................................................. 29 

5.a.1 Evirici Katı ................................................................................................................................... 30 

5.a.1.1 3 Fazlı Evirici ........................................................................................................................ 30 

5.a.1.2 MOSFET Seçimi .................................................................................................................... 31 

5.a.1.3 MOSFET Sürücüleri .............................................................................................................. 31 

5.a.1.4 Bootstrap Tekniği ................................................................................................................. 32 

5.a.1.4.1 Bootstrap Hesaplamaları .............................................................................................. 33 

5.a.1.4.1.1 Bootstrap Kapasitör Seçimi ................................................................................... 33 

5.a.1.4.1.2 Bootstrap Direnç Seçimi ........................................................................................ 34 

5.a.1.4.1.3 Gate Direnç Seçimi ................................................................................................ 34 

5.a.2 Güç Katı ....................................................................................................................................... 34 

5.a.2.1. Ana Güç Bölümü ................................................................................................................. 34 

5.a.2.2 15V Besleme Bölümü ........................................................................................................... 35 

5.a.2.3 İzole Edilmiş 15V Bölümü .................................................................................................... 36 

5.a.2.4 5V Besleme Bölümü ............................................................................................................. 37 

5.a.2.5 3.3V Güç hattı bölümü ......................................................................................................... 38 

5.a.2.6 Güç ledleri ............................................................................................................................ 39 

5.b Kontrol Kartı ve Algoritması .............................................................................................................. 39 

5.b.1 Motor Sürücü Bölümü ................................................................................................................ 39 

5.b.2 Kontrol Algoritması ..................................................................................................................... 42 

5.c Simülasyon Çalışmaları ...................................................................................................................... 42 

5.c.1 Hall Sensör Konum Belirleme Bloğu ........................................................................................... 43 

5.c.2 Komütasyon Bloğu ...................................................................................................................... 43 

5.c.3 3 Fazlı Inverter Bloğu .................................................................................................................. 44 

 ............................................................................................................................................................. 44 

5.c.4 Animasyon .................................................................................................................................. 44 

5.c.5 Anahtarlama Kayıplarının Analizi ................................................................................................ 44 

5.c.6 Analiz Sonuçları ........................................................................................................................... 45 

5.d Baskı Devre Çalışmaları ..................................................................................................................... 46 

5.e Üretim Aşamaları ............................................................................................................................... 47 

5.f Motor Sürücü Verimliliği .................................................................................................................... 48 



 

4 
 

5.g Motor Sürücü Koruması..................................................................................................................... 49 

5.h Malzemelerin Faturalandırılması....................................................................................................... 49 

5.i Karşılaştırma Tablosu .......................................................................................................................... 49 

6.Batarya Yönetim Sistemi .................................................................................................................... 50 

Batarya Yapısı ........................................................................................................................................ 50 

Batarya-BYS bağlantı şekli ..................................................................................................................... 50 

6.a Dengeleme Yöntemi .......................................................................................................................... 51 

6.a.1. Batarya Yönetim Sisteminde Balans Devreleri .......................................................................... 51 

6.a.2. Balans Yapacak Direncin Değerinin Seçilmesi ........................................................................... 52 

6.b Voltaj ve Şarj Yüzdesini Bulma (SoC Tahmin Algoritması) ................................................................. 52 

6.c. Batarya Yönetim Sistemi Yazılımı (Kontrol Algoritması) ................................................................... 53 

6.c.1 Yazılım da Kullanılan Program .................................................................................................... 53 

6.c.2 Yazılımı Hakkında ........................................................................................................................ 53 

6.c.3 Batarya Yönetim Sistemi Haberleşme (Uyarı- Kontrol) .............................................................. 55 

6.d Devre tasarımı ................................................................................................................................... 55 

6.d.1 Batarya Yönetim Sistemi ............................................................................................................ 55 

6.d.2 Batarya Yönetim Sisteminin Beslenmesi .................................................................................... 56 

6.d.3 Batarya Yönetim Sistemi İşlemci Seçimi ..................................................................................... 56 

6.d.4 Batarya Yönetim Sisteminde Entegrelerin Haberleşmesi ........................................................... 56 

6.d.5 Batarya Yönetim Sisteminin Araç Üzerindeki Kartlarla Haberleşmesi ....................................... 57 

6.e Simülasyon Çalışmaları ...................................................................................................................... 57 

6.e.1 Batarya Akımını İzleme (Sensör Seçimi-Bağlantısı) .................................................................... 57 

6.e.2 Batarya Hücreleri Sıcaklık İzleme (Sensör Seçimi-Bağlantısı) ..................................................... 58 

6.f Baskı Devre Çalışmaları ...................................................................................................................... 60 

6.g Kartın Üretim ve Test Süreci .............................................................................................................. 60 

6.h BYS Muhafaza Kutusu ........................................................................................................................ 62 

6.ı Karşılaştırma Tablosu .......................................................................................................................... 62 

7. Yerleşik Şarj Birimi ............................................................................................................................. 62 

7.a. Devre Tasarımı .................................................................................................................................. 62 

7.b. Simülasyon Çalışmaları ..................................................................................................................... 70 



 

5 
 

7.c. Baskılı Devre Çalışmaları ................................................................................................................... 71 

7.d. Üretim Çalışmaları ............................................................................................................................ 73 

7.e. Test Sonuçları ................................................................................................................................... 73 

7.f. Karşılaştırma Tablosu ........................................................................................................................ 75 

9. Batarya Paketleme ............................................................................................................................ 75 

9.a. Batarya Hücrelerinin Özellikleri ........................................................................................................ 75 

9.b. Batarya Paketinin Özellikleri ............................................................................................................. 79 

9.c Batarya Kutusu Malzemesinin Özellikleri .......................................................................................... 79 

9.d. Batarya Modülleri Veya Paketinin Isıl Analizi ................................................................................... 84 

9.d.1. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Soğutma Yöntemleri ve Amaçları ................................. 84 

9.4.2 Hava Soğutmalı Fan Destekli Batarya Kutumuzun Termal Analizi .............................................. 85 

9.e. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu ................................................................................. 86 

9.f. Batarya soğutma sistemi detayları .................................................................................................... 87 

9.f.1 Hava Soğutmalı Sistem .................................................................................................................. 87 

9.g Preşarj Devresi Tasarımı .................................................................................................................... 88 

11. Araç Kontrol Sistemi (AKS) ............................................................................................................... 88 

11.a Motor Tork Kontrolü........................................................................................................................ 90 

11.b Geri Kazanimli Frenleme Optimizasyonu ........................................................................................ 90 

11.c Araç Enerji Yönetim Sistemi ............................................................................................................. 90 

11.d ARAÇ İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ ...................................................................................................... 90 

11.e. ARIZA TEŞHİSİ ................................................................................................................................. 94 

11.f. TELEMETRİ EKRANI .......................................................................................................................... 94 

11.g. TELEMETRİ ...................................................................................................................................... 97 

11.g.1. Veri Kaydı ................................................................................................................................. 98 

11.g.2. Testler ...................................................................................................................................... 99 

11.h. AKS KUTUSU ................................................................................................................................. 100 

12. İzolasyon İzleme Cihazı .................................................................................................................. 102 

12.a İzolasyon İzleme Cihazı Devre Tasarım Çalışmaları ....................................................................... 102 

12. b İzolasyon Cihazı Yazılım ve Simülasyon Çalışmaları ...................................................................... 103 

12.c İzolasyon İzleme Cihazı Devre Çalışmaları ..................................................................................... 103 



 

6 
 

12.d İzolasyon İzleme Cihazı Üretim Çalışmaları ................................................................................... 104 

12.e İzolasyon İzleme Cihazı Test Sonuçları .......................................................................................... 105 

12. f İzolasyon İzleme Cihazı Karşılaştırma Tablosu .............................................................................. 105 

13.DİREKSİYON SİSTEMİ (OPSİYONEL) ................................................................................................. 106 

13.b. Ön Düzen Geometrisinin Tasarıma Etkileri .................................................................................. 106 

13.b.1. Adams Programında Aracın Modellenmesi ........................................................................... 107 

13.b.2. King-Pim Açısı ........................................................................................................................ 107 

13.b.3. Kamber Açısı .......................................................................................................................... 108 

13.b.4. Kaster Açısı ............................................................................................................................ 109 

13.b.5. Toe-In Açısı Veya Toe-Out Açısı ............................................................................................. 109 

13.c. Direksiyon Oranı Hesabı................................................................................................................ 110 

13.c.1. Çizim Üzerinde Ackerman Uygulaması .................................................................................. 110 

13.c.2. Ackerman Prensibinin Matematiksel Hesaplanması ............................................................. 110 

13.c.3. Direksiyon Dönme Açısı ......................................................................................................... 111 

13.d. Bisiklet Modeli .............................................................................................................................. 111 

13.d.1. Nötr Taşıt ............................................................................................................................... 111 

13.e. Direksiyon Sistemi Grafikleri ........................................................................................................ 112 

13.f. Direksiyon Sistemi Analiz Sonuçları ............................................................................................... 114 

13.f.1. Statik Yük Analizleri ................................................................................................................ 114 

13.f.2. Direksiyon ve Rot Mili ................................................................................................................ 115 

13.g. Tasarımları Gerçekleştirilen Ürünlerin Üretimi ............................................................................ 116 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) ...................................................................................................... 117 

15. Detaylar (Zorunlu) ......................................................................................................................... 123 

15.a Teknik Çizimler ............................................................................................................................... 123 

15.b. Mukavemet Analizi ....................................................................................................................... 123 

15.c Dış Kabuk Üretimi .......................................................................................................................... 125 

Şekil 15.8 9 ayrı model .......................................................................................................................... 126 

15.d Enerji Tüketim Hesabı.................................................................................................................... 130 

15.e Maliyet Hesabı ............................................................................................................................... 132 

18. Araç Elektrik Şeması ...................................................................................................................... 133 



 

7 
 

 134 

18.a Batarya Ünitesi .............................................................................................................................. 135 

18.b Korma Elemanları ve Kontrol Kartları ............................................................................................ 135 

18.c Switchler, ekran ve AKS kartı ......................................................................................................... 135 

19. Orijinal Tasarım ............................................................................................................................. 135 

19.a. Görsel Tasarım .............................................................................................................................. 135 

19.b. Ön Konsol ..................................................................................................................................... 137 

19.c. Ekranlı Direksiyon ......................................................................................................................... 139 

19.d. Silecek Sistemi Mekanizması ........................................................................................................ 140 

19.e. Karbon jant ................................................................................................................................... 141 

19.f. Karbon Rot Kolları ......................................................................................................................... 144 

19.g. Karbon taşıyıcı .............................................................................................................................. 146 

19.h. AKS İnternet Modülü ve Telefon Uygulaması .............................................................................. 147 

19.i. Batarya Yönetim Sistemi Kart Tasarımı ......................................................................................... 147 

19.j. Batarya Yönetim Sisteminde Kod Algoritmaları ............................................................................ 148 

19.k. Modüler Batarya Paketi ................................................................................................................ 149 

19.l. Aerodinamik .................................................................................................................................. 151 

19.m. Süspansiyon Sistemi .................................................................................................................... 152 

19.m.1. Saguar Kamber Açısı Değişimi .............................................................................................. 153 

19.m.2. Saguar- E Kaster Açısı Değişimi: ........................................................................................... 153 

19.m.3. Saguar- E Toe Açı Grafiği: ..................................................................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm  3460 mm 

Genişlik mm 1350 mm 

Yükseklik Mm 1090 mm 

Şasi Malzeme Kompozit Karbon-Fiber 
Sandviç panel 

Kabuk Malzeme Kompozit Karbon-Fiber 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Ön iki hidrolik disk fren  

Motor Tip BLDC Axial Flux 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi tasarımımız  

Motor gücü kW 1.8 kW 

Motor verimliliği % % 98.3 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 10 kg 

Batarya type Li-İon Silindirik Hücre LG 
18650 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 115.2 V 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 15 Ah 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 134.4 V 

Batarya paketi enerjisi Wh 1728 Wh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir basıncı bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 

  

 

2. Dinamik Sürüş Testi  

Saguar-e adlı aracımızın dinamik sürüş videosuna linkten ya da buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mv479SWX3g 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mv479SWX3g
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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 control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 
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4. Motor 

Raporumuzun Motor kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

Tasarımını yapmayı planladığımız motor, Eksenel Akılı Nüvesiz Sabit Mıknatıslı Fırçasız 

Doğru Akım Motorudur. Bu motorun seçilmesinin sebebi; iki rotorlu bir tasarım 

yapıldığında nüvesiz bir stator tasarımı yapılarak nüvede yaşanan kayıpların 

giderilebilmesi ve montaj aşamasının daha kolay yapılabilmesidir. Statorda ferromanyetik 

malzeme olmaması akı yoğunluğunun ve torkun azalmasına sebep olsa da bu olumsuz 

etkiler mıknatıs kalınlığı arttırılarak azaltılabilmektedir. Sonuç olarak teker içinde 

kullanılabilecek geleneksel fırçasız doğru akım motorlarından daha verimli bir tasarım 

yapılabilmektedir. Tasarım planlamasına göre hedefimiz modelin ilk halini oluşturmadan 

önce fiziksel ve elektriksel kısıtlara göre matematiksel olarak bir model oluşturup, bu 

modeli başlangıç modeli olarak adlandırmadan önce analizler yaparak optimize etmektir.  

  Raporun 6. Bölümünde paylaşılan fotoğraf ve analiz sonuçları örnek olarak verilmiştir. 

Tasarım planına göre hedef, bazı parametreleri ve malzeme türlerini değiştirerek farklı 

sonuçlar elde etmek ve tasarımın genelini oluşturacak parçaları (mıknatıs kalınlığı, hava 

aralığı vb.) en iyi şekilde belirlemektir. Buna göre, benzer tasarımlardan faydalanılarak, 

matematiksel olarak desteklenen ve yeterli sonuçlar vereceği düşünülen model Ansys 

Maxwell 3D ortamında çizildi ve manyetik analizler gerçekleştirildi. Performans açısından 

yeterli sonuçlar alınmaya başlanınca ve modelin, fiziksel ve elektriksel kısıtlar 

doğrultusunda en iyi haline ulaştığı belirlendiğinde analizlerce belirlenen malzemeler ile 

üretim çalışmalarına başlanacaktır.  

Şekil 4.1 Motor Tasarım Sınırları 

Elektrikli araç uygulamalarında verim, ağırlık, hacim, hız aralığı, gerilim seviyesi, güç 

yoğunluğu gibi bütün bu sınırlar göz önüne alınarak motor tasarımımızı gerçekleştirdik.  

4.a. Elektriksel Tasarım ve Analizi 

4.a.1.  Motor temel gereksinimlerinin belirlenmesi (şaft momenti ve hız, maksimum 

hacim ya da ağırlık vb.) 

    Belirli bir hızda hareket eden bir arabanın üzerine etkiyen kayda değer en büyük iki 

kuvvetin hava sürtünmesi kuvveti ve teker yuvarlanma direnci kuvveti olduğu düşünülerek, 

workbench yazılımları kullanılarak elde edilen, aracımıza ait fiziksel sabitler ile aracın 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=5fyQqYME9AV
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mekanik yük olarak tork-çizgisel hız karakteristiği matlab-simulink ortamında grafik olarak 

elde edildi.     

Şekil 4.1. Arabanın Tork-Hız Karakteristiği      Şekil 4.2. Tork-Teker Hızı karakteristiği  

 

Şekil 4.1, aracın farklı hızlara ulaşabilmesi ve o hızda seyredebilmesi için tekere ne kadar 

tork uygulanması gerektiğini göstermektedir. Araç 11,11 m/s hızla ilerlerken tekere 

verilmesi gereken tork yaklaşık 3 Nm’dir. Buna göre, teker içine yerleştirilip herhangi bir 

dişli kutusu kullanılmayacağı için nominal torku hesaplardaki ve modellemedeki hata 

paylarını da gözetilirse ve 8 derecelik rampalar göz önünde bulundurulursa tasarlanan 

motor, 10 Nm den fazla tork üretebilen bir motor olmalıdır. 

Şekil 4.1. ve Şekil 4.2. ye göre, aracın 100 km/h hızda seyredebilmesi için tasarlanacak 

motorun 900-1000 rpm hızlarda zorlanmadan dönebiliyor olması gerekmektedir. 

4.a.1.1. Motor tasarım parametrelerinin belirlenmesi (motor gerilimi, motor gücü, vb.) 

Grafikte de görüldüğü üzere Motor 900 rpm hızda dönerken 15 Nm tork üretebilmesi 

gerekmektedir. Bu sonuç da aracın tekerinde 1.5-2 kW güce sahip bir motora ihtiyaç 

olduğunu göstermektedir. Aracın güç ihtiyacı, araca yerleştirilecek batarya paketinin 

gerilimi ve motor sürücü tasarımı kısıtları göz önüne alındığında nominal çalışma 

geriliminin geleneksel fırçasız doğru akım motorlarına göre daha fazla olması tasarımı 

kolaylaştıracaktır. Nominal akımı yüksek seviyelerde tutmamak adına nominal çalışma 

geriliminin yaklaşık 135 V olması planlanmaktadır. 

 Araçtan hızlanma performansı olarak 10 s sürede 40 km/h (11,11 m/s) hıza ulaşabilmesi 

beklenmektedir.  

𝑉𝑟𝑚𝑠=
𝑉−𝑉𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝

√3 √2
                   𝐹 = 𝑓𝑟𝑜 + 𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔                      𝑓𝑟𝑜 = 𝑚𝑔 

𝐼𝑓=
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

3𝜂𝑉𝑟𝑚𝑠
                   𝑓𝑑𝑟𝑎𝑔 = 0.5𝑐𝑑𝐴𝜌𝑣2                       
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Sürücü ve araç ağırlığı yaklaşık 210 kg olarak öngörülerek yukarıdaki formüller düzenlenip 

işleme sokulduğunda grafik yorumlarıyla elde edilen sonuçlar ile matematiksel hesaplarla 

ulaşılan sonuçların uyuştuğu görülmektedir. 

Şekil 4.1. deki eğrinin elde edildiği kodlar;           4.2. deki eğrinin elde edildiği kodlar; 

4.a.1.2. Motor temel boyutlarının hesaplanması  

Giriş kısmında belirtildiği üzere motor tekerleğin içine yerleştirilecektir. Bunun mekanik 

olarak gerçeklenebilmesi için rotorların dış kısmının tekerleğin jantına sabitlenmesi 

gerekmektedir. Bu durum da motorun boyutlarının belirlenmesi açısından bir kısıt 

oluşturmaktadır. Araçta kullanılacak tekerleğin dış çapı 56 cm iç çapı ise 37,9 cm dir. 

Sonuç olarak elektriksel hesaplar yapılırken fiziksel kısıtlar gereği motorun dış çapı 

maksimum 37,9cm olarak hesaplanarak optimize edilecektir. Mıknatıslar karşılıklı şekilde 

rotorların birbirlerine bakan yüzlerine yerleştirileceği için fiziksel kısıtlar mıknatıs 

boyutlarını da etkilemektedir.  

                     Şekil 4.3. Motor Çapı                                                      Şekil 4.4. Rotor ve Stator Yarıçapları 

4.a.1.3. Stator ve rotor boyutlarının hesaplanması  

 

Bölüm 1.3’te belirtilen fiziksel kısıtlar stator ve rotor boyutlarını belirlerken de etkili 

olmaktadır. 

𝐹 = 𝐵𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝜃                𝐹𝑐 = 𝐵𝑐𝑖(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖)                                    𝐹𝑐 = 2𝑁𝑐𝐵𝑐𝑖(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖) 

  

𝑇𝑐 = 𝑟𝑚𝐵𝑖(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖)         𝑇𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛 = 2𝑁𝑐𝑟𝑚𝐵𝑖(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖)                 𝐸𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛 = 2𝑁𝑐𝜔𝑟𝑚𝐵(𝑟𝑜 − 𝑟𝑖)  
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4.a.1.4. Mıknatıs boyutlarının hesaplanması 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 4.5 Mıknatıs Boyutları                                                                                                 

4.a.1.5. Sargının modellenmesi ve sargı şemasının belirlenmesi 

Analizlerde her faz için 5 adet iletken kullanılmıştır. Bu iletkenler eksenel akılı motorlarda 

uygulamaya göre kendi aralarında seri veya paralel olarak düzenlenebilmektedir. Şekil 

4.6.’da gösterildiği gibi uygulama yüksek ivmelenme ve moment gereksinimi duyuyor ise 

paralel bağlantı, yüksek hız gereksinimi var ise seri bağlantı uygun yapılmaktadır. 

       Şekil 4.6 Sarım Şekillerinin Çizimi                                                   Şekil 4.7 Sarım Şeması 

 

Sarımlar 3 fazlı olarak 1mm pleksi plakaya sabitlenerek yapılıp sonrasında bant ve 

pleksi kesilerek çıkarılmıştır. Sonrasında sarımlar reçine ile kaplanmak üzere kalıba 

yerleştirilmiştir. Her faz 40 kere tekrarlanırken faz başına 5 adet iletken kullanılmıştır. 

İletkenler 1.5 𝑚𝑚2 kesitli bakır seçilmiştir. 

                       Şekil 4.8 Sarım Aşaması                                              Şekil 4.9 Kalıplama Aşaması 
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4.a.1.6. Sarımların Testleri 

Yapılan eksenel akılı motor tasarımı nüve bulundurmadığı için sarımların düzgün bir 

şekilde sarılması gerekmektedir. Sarımların sırasının ve hizasının bozuk olması motor 

çalışma durumunda vuruntu momentine sebep olmaktadır. Bu bilgiden yola çıkılarak, 

sarımların kalitesini ölçmek için motor jeneratör modunda çalıştırılıp faz arasına 

osiloskop bağlanarak faz arası endüklenen gerilim işareti ölçüldü. Bu işaretin, harmonik 

ölçüm ekranındaki THD değeri bu uygulama için sarımların kalite faktörü olarak kabul 

edildi. Yapılan birkaç sarım denemesi ayrı ayrı motorun rotor diskleri ile birleştirilerek 

harmonik ölçümü yapıldı ve en iyi sonuç %5 olarak elde edildi.  

4.10. Faz arası Endüklenen Gerilim                                                 4.11. Faz arası Endüklenen Gerilim Analizi 

 

4.a.1.7. Rotor 

Rotor disklerine 180 derece yönlendirilmiş 40’ar adet N35H mıknatıs yerleştirilmiştir. 

Mıknatıslar, rotor diskleri birleştirildiğinde karşılıklı çiftler N-S kutbu oluşturulacak şekilde 

konumlandırılmıştır. Sonrasında mıknatıslar epoksi kullanılarak sabitlenmiştir.  

4.12. Rotor Diski ve Mıknatıslar 

4.a.1.8. Motor performans analizleri 

𝜆 =
𝐷𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟

𝐷𝑜𝑢𝑡
                                     𝐼𝑝𝑘 =

1

1+𝐾𝜙
∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝐴𝑇 ∗ 𝜋 ∗

1+𝜆

2
∗

𝐷𝑜𝑢𝑡

2∗𝑚1∗𝑁𝑡
  

             𝑃𝑅 =
𝑚

𝑚1
∗

𝜋

2
∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑖 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝜂 ∗ 𝐵𝑔 ∗ 𝐴 ∗

𝑓

𝑝
∗ (1 − 𝜆2) ∗

1+𝜆

2
∗ 𝐷𝑜𝑢𝑡

3  
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: verim  m: faz sayısı      Epk: faz başına hava aralığı emf tepe değeri   PR: nominal güç 

Ipk: faz akımı tepe değeri           Kp: elektriksel güç katsayısı                 Ke: emf faktörü 

Nt: faz başına sarım faktörü      Bg: hava aralığı akı yoğunluğu         f: besleme frekansı  

p: kutup çifti                        D0: motor dış çap               AT: Toplam elektriksel yüklenme  

K: rotor elektriksel yüklenmesi/stator elektriksel yüklenmesi=0 (rotor sargısı yok) 

Maxwell ortamında tasarımı iyileştirmek için gerçekleştirilen analizler öncesinde ve 

sonrasında sonuçları değerlendirmek ve değiştirmek adına yapılan değişiklikler yukarıdaki 

bağlantılar arasında ilişki kurularak yapılmaktadır. 

4.a.1.9. Tasarımda kullanılan optimizasyonlar 

Yapılan testler ve hesaplamalar sonucunda motor geniş hız aralığında kullanılırken, 

farklı hız değerlerinde motor akımında önemli derecede dalgalanmalar oluşmaktadır.Bu 

dalgalanmalar motorda ses ve titreşime sebep olmaktadır. Yapılan testler ve 

araştırmalar sonucunda bunun sebebinin motorun fiziksel yapısı gereği çok düşük sargı 

direnci ve çok düşük sargı indüktansına sahip olmasından kaynaklandığı sonucuna 

varılmıştır. Farklı hız değerlerinde akım dalgalanmalarından kaynaklanan moment 

dalgalanmaları büyük bir sorun teşkil etmektedir.Bu soruna çözüm olarak motora ek 

olarak bobbin sargıları ekleyerek dalgalanmaları en aza indirmek amaçlanmıştır. Faz 

başına bir adet bobin eklenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda bobinler 36sarım 

50µH olacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. 

L = N² x AL = 36² x 37 = 48µH 

50A için basamak yanıtı: 

L = 118V / (23.4A / 10 µS) = 50µH 

100A için basamak yanıtı: 

Başlangıç (10A) L = 118V / (45.3A / 19.2µS) = 50µH 

Bitiş (115A) L = 118V / (35.9A / 12.4µS) = 40µH 

120A için basamak yanıtı: 

Başlangıç (10A) L = 118V / (54.7A / 23.8µS) = 50µH 

Bitiş (150A) L = 118V / (54.7A / 13.8µS) = 30µH 
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4.13. Bobinler 

Kullanılan bobinler sayesinde akımdaki dalgalanmalar ve motordaki titreşimler en aza 

indirilmiştir. 

4.b. Manyetik Tasarım ve Analizi 

4.b.1. Motor manyetik modeli  

 

Şekil 4.14. Hava Aralığının Olumsuz Etkilerini Gözlemlemek İçin Analiz Edilmek Üzere Hazırlanmış Örnek 

Tasarım 

 

4.b.2. Motor sonlu elemanlar analizleri (SEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil 4.15. Tasarımın manyetik                          4.16. Tasarımın Manyetik 

                          akı yoğunluğu karakteristiği                           Alan Şiddeti Karakteristiği 
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Karşılıklı konumlandırılmış mıknatıslar akının eksenel olarak bir rotordan diğer rotora 

aktarılabilmesi için N ve S çiftleri olarak tanımlanmıştır. Mıknatısların kalınlığı ve hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğu özellikle ferromanyetik çekirdek kullanılmadığı için 

manyetik akı üzerinde çok etkili olduğu için, manyetik akı yoğunluğu değişimini 

gözlemlemek için farklı mıknatıs kalınlıkları ve farklı hava aralıkları denenmiştir. 

Mıknatısların türü NeFe35 ve karşılıklı mıknatısların arasındaki boşluk 5 mm olarak 

model ayarlandığında yukarıdaki sonuçlar alınmış ve mıknatıslar üzerinden akının 

yoğunluğu yaklaşık 1.8 T olarak gözlemlenmiştir. 

 

4.b.3. SEA performans analizleri 

Şekil 4.17. Ölçüleri Belirtilen Motor Tasarımına Ait Dış Karakteristik 

 

Şekil 4.17. ‘deki dış karakteristik eğrisi, şekil 4.2. deki araca ait dış karakteristik eğrisi ile 

beraber yorumlandığında kalkış ve hızlanma açısından tahrik sisteminin uyumlu olduğu 

ve motorun gücünün aracın talep ettiği gücü karşılayabileceği görülmektedir. Elde edilen 

dış karakteristik eğrisi şekil 4.17. deki araca ait dış karakteristik eğrisi ile 

karşılaştırıldığında, motorun çalışma noktalarının kararlı olacağı fakat aracın yüksek 

hızları için uygun bir çalışma noktasının mümkün olmayacağı gözlemlenmektedir. Model 

revize edilirken tork-hız karakteristik eğrisi tork yoğunluğu artacak şekilde yapılacaktır. 

Bununla birlikte, motorun artan hızına karşılık tork eğrisinin düşüşü azaltılacak ve daha 

düşük hızlarda daha stabil tork üreten bir tasarım elde edilecektir. Bu sonuca ulaşmak 

için, yeni analiz çalışmalarından önce tasarımda değişiklik olarak mıknatıs kalınlığı 

arttırılarak hava boşluğu azaltılması ve iletkenlerin paralel bağlantı yapılması 

düşünülecektir. 
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4.b.4. Termal Tasarım ve Analizi 

Motoru modellerken üç sıcaklık dikkate alındı. Bunlar ortam sıcaklığı (Ta), mıknatıs 

sıcaklığı (Tm) ve sargı sıcaklığı (Tw)’dır. Tasarımda en önemli sıcaklık sargı sıcaklığıdır. 

𝑇𝑚=
(𝑇𝑎+𝑇𝑤) 

2
     𝐵 = 𝐵𝑎 − 1,2𝑥10−3𝑥(𝑇𝑚 − 293)    𝑃𝑐 = 3𝑥𝑖𝑟𝑚𝑠𝑥𝑅𝑤      𝑃𝑒 =

9.602 𝑥 10−6𝑥(𝐵𝜔)2

𝑅
     

𝑇𝑚 = 𝑅𝑠(𝑃𝑐 + 𝑃𝑒) + 𝑇𝑎 

Yukarıdaki formüller dikkate alınarak hesaplamalar gerçekleştirildi. Yapılan 

hesaplamalar sonucunda sarımların sıcaklık dayanımı 135⁰C olarak hesaplanmıştır. Bu 

değerler bakır tellerin katalog değerlerine bakıldığında, bakır tellerin sıcaklık dayanımına 

uygun olduğu gözlemlenmiştir. Sargı sıcaklığının önemi göz önüne alınarak motorun 

yüksek sıcaklıklarda sargıların zarar görmemesi için motor sargıları üzerine sıcaklık 

sensörü (ntc) eklenmiştir ve motor sürücüde belli bir sıcaklığa gelince duracak şekilde 

optimize edildi.  

4.c. Mekanik Analiz Çalışmaları 

4.c.1. Detaylı mekanik tasarım bilgileri  

 Motor tasarımımız outrunner sistemde şaft bulunmamaktadır. Mıknatıslar görevi 

görmekte ve direkt jantımıza bağlanmakta. 

 

 Şekil 4.18 Motor-Jant Kesiti 

Bu sebep ile analizlerimizi mıknatıs yatakları ve jant kapakları için gerçekleştirdik. 
 

 

 

 

 

                                          

Şekil 4.19 Ansys Mıknatıs Yatak Analizi 
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 1.75 air gap için mıknatıslarımız 5KN luk bir kuvvet oluşturmaktadır. Analizi mıknatıs 

kuvveti ve oluşan maksimum momente göre gerçekleştirdik. 

Analiz sonucunda emniyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 6,7 dir. Bu sonuç ile tasarladığımız parçanın 

yapacağımız motor için uygun olduğu sonucuna ulaştık. 

 

Şekil 4.20 Ansys Jant Kapak Analizi 

Jant kapağı analizini gerçekleştirken mıknatıs kuvvetleri ve oluşan maksimum momentin 

yanında aks yükü, fren esnasında oluşan kuvvet ve viraj kuvvetleri de göz önüne alarak 

analiz gerçekleştirdik. 

Analiz sonucunda enmiyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 3,65’dir. Bu sonuç ile tasarladığımız parçanın 

yapacağımız motor ve aracımız için uygun olduğu sonucuna ulaştık. 

Motorumuz tasarlardığımız jant ve aks birlikteliği ile sisteme bağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                       Şekil 4.21 Motor Kesiti                                           Şekil 4.22 Motor Çizimi İzometrik Görüntüsü  
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Şekil 4.23. Catia 3D Motor Çizimimiz     Şekil 4.24. Catia 3D Rotor ve Stator Çizimlerimiz 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4.25. Motorun Jant İçerisindeki Konumu     Şekil 4.26. Motorun Jant İçi Konumu 

 

Şekil 4.27. Motorumuzun Demontaj Render Görseli 

Şekil 4.27’de görüldüğü üzere tasarımımız 2 adet jant kapağı,1 jant çemberi,2 adet aks 

ile stator birleşimi sağlayacak ara eleman,1 adet aks,2 adet mıknatıs yatağı,1 adet 

stator,2 adet 6208 rulman parçalarından oluşmaktadır. Ayrıca geçen yıla kıyasla 

mekanik sistemlerde hafifleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Motor çemberi tasarımsal 

geliştirmeler ile 2530 gramdan 1889 grama inmiştir. 
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Şekil 4.28 motor çemberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.29 motor aksı 

Motor aksı ise 4140 ıslah çeliği yerine havacılık uzay sanayi de kullanılan Alüminyum 

7057 T6 malzeme ile değiştirilip 1085 gramdan 388 grama inilmiştir. Yapılan hafifletme 

çalışmaları ile toplam motor ağırlığı 1338gram azaltılmıştır. 

4.c.2. Mekanik hesaplama adımları ve denklemleri 

  Outrunner bir motor tasarladığımız için yatak kuvveti için motorun oluşturduğu 

maksimum moment,aks yükü , fren esnasında oluşan kuvvet ve viraj kuvvetleri de göz 

önüne alarak analiz gerçekleştirdik. 

Şekil 4.30 Motor Sabit Aksının Ansys Sonlu Elemanlar Analizi Görseli 
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Analiz sonucunda emniyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 6,77 dir. Bu sonuç ile tasarladığımız parçanın 

yapacağımız motor ve aracımız için uygun olduğu sonucuna ulaştık. Stator ile aksımızı 

ara eleman kullanarak gerçekleştirdik. 

 

Şekil 4.31 Stator ile Aks Ara Elemanının Sonlu Elemalar ile Analizi. 

Analiz sonucunda emniyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 3,02 dir. Bu sonuç ile tasarladığımız parçanın 

yapacağımız motor ve aracımız için uygun olduğu sonucuna ulaştık. 

Tasarım dosyalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.  

 
Şekil 4.32 Motorumuzun Catia Modellemesi 

4.c.3. Mekanik tasarım sınırları (varsa) 

16inch jant, tekerlek sınırmızdan dolayı motor dış çapı maksimum jant teker iç çapı 

kadar olmalıdır. Jant, teker iç çapımız sibob ile aracımızda 360mm’dir. Bu sebep ile 

motor dış çapımız 350mm olarak seçilmiştir. Aynı zamanda genişlik olarak jant içine 

gömme tasarım yapılmıştır. Jant çember genişliği 85 mm dir. Motor genişliği ise 44,6 

mm seçilmiştir. 

https://sendgb.com/y7nWQe2GmiK
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Şekil 4.33 Jant İç Çapı ve genişliği 

4.c.4. Sonlu elemanlar analiz sonuçları 

 

Şekil 4.34 Mıknatıs Yatağının Sonlu Elemanlar Analizi 

Mıknatıs yatağının ansys sonlu elemanlar analizı sonucunda enmiyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 

3,65’dir.  

 

Şekil 4.35 Sabit Aks Sonlu Elemanlar Analizi 

Sabit aksımızın ansys sonlu elemanlar analizı sonucunda enmiyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 8,33 

tür. 
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Şekil 4.36 Stator ile Aks Ara Elemanının Sonlu Elemanlar Analizi 

 

Stator ile aks ara elemanının sonlu elemalar ile analizi  sonucunda emniyet katsayısı 

𝜎𝑒𝑚 = 3,02 dir. 

 

Şekil 4.37 Jant (Motor) Kapağı Sonlu Elemanlar Analizi 

Jant (motor) kapağı ansys sonlu elemanlar analiz sonucunda enmiyet katsayısı 𝜎𝑒𝑚 = 

3,65 ‘dir.  

4.e. Üretim Çalışmaları 

4.e.1.Üretim adımları 

Nüvesiz bir tasarım olan motorumuzun sargıları için epoksi reçine kullanılmıştır. Kalıp 

tasarımlarımız yine CATIA V5R21 programı kullanılarak yapılmıştır. 2 kalıplı üretim 
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yöntemi kullanılmıştır. Kalıplarımız MDF malzemeden cnc router kullanılarak imal 

edilmiştir.  

Şekil 4.38 Stator alt kalıbı 3d modellemesi                           Şekil 4.39 Stator üst kalıbı 3d modellemesi 

            Şekil 4.40 Mdf Kalıp                                                          Şekil 4.41 Kalıp Yüzey sertleştirlimesi 

           Şekil 4.42 Kalıp Yüzey Serleştirilmesi                                  Şekil 4.43 Kalıp Yüzey Astarlanması 
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          Şekil 4.44 Kalıp Yüzey Astar Son Hali        Şekil 4.45 Sargıların Kalıba Yerleştirilmesi ve  Reçinelenmesi 

       Şekil 4.46 Sargıların Son Hali                                                      Şekil 4.47 Rotor mıknatıs yuvaları                                            

Şekil 4.49 Rulman Montaj                                          Şekil 4.50 Statorun ve Rotorun Birleştirilmesi 
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4.e.2.  Teknik Çizimler 

Şekil 4.51 Sabit Aks Teknik Resim 

Şekil 4.52 Stator ile Aks Ara Elemanının Teknik Resmi 

Şekil 4.53 Jant (Motor) Kapağı Teknik Resmi 
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Şekil 4.54 Mıknatıs Yatağı Teknik Resmi 

 

Şekil 4.55 Stator Teknik Resimi 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Axial Flux BLDC Axial Flux BLDC 

Motor Faz Gerilimi : 50V 50V 

Motor Gücü : 1800W 1800W 

Motor Devri : 1500 1500 

Motor Boyutları : 350 mm x 44,6 mm 350 mm x 44,6 mm 

Motor Ağırlığı : 15 kg 13,7 kg 

Motor Verimi : %97,3 %98 

Motor Ana Boyutları : 
Motor+Jant 
433,2mmx76mm 

Motor+Jant 
433,6mmx85mm 

Stator Boyutu : 350 mm 350 mm 

Rotor Boyutu : 325 mm 325 mm 
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Sargı Şeması : Bükümlü Sargı Bükümlü Sargı 

Motor Optimizasyonu : Maxwell Maxwell ve Saha Testi 

Manyetik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: Maxwell Maxwell 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : Maxwell Maxwell 

Mekanik Tasarım ve Analiz 
Modeli 

: CatıaV5R21 ve Ansys CatıaV5R21 ve Ansys 

3Motor Test Yöntemi ve 
Sonuçları 

: 
Karşı Moment ve Araç 
Üstü 

Karşı Moment ve Araç 
Üstü 

 

5. Motor Sürücü  

Raporumuzun Motor Sürücü kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

5.a. Devre Tasarımı 

Motor sürücü tasarımına başlarken devrede kullandığımız entegrelerin testini delikli 

plaket üzerinde ayrı ayrı çalıştırarak testlerini gerçekleştirdik. Daha sonra bütün 

komponentleri devrede kullanarak testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız komponent 

değerlerini elimizde bulunan motorun özelliklerine ve batarya gerilimine göre seçtik.  

Yarışta kullanacağımız batarya 134.4V gerilime sahip. Yarışta kullanmayı hedeflediğimiz 

motor sürücüyü ise 150V – 50A’ de BLDC (fırçasız doğru akım motoru) motoru kontrol 

etmesi için tasarladık. 

PCB tasarımında devrenin sağlıklı çalışması için PVDD (134.4V) ve GND kısımlarına 

poligon çektik. Poligonun kaldıracağı akım hesabını Şekil 5.1’de verilen formülle 

hesapladık. 

 

Formülden yola çıkarak poligon genişliği 35mm olmalı. Tasarladığımız motor sürücü 

kartımız 2 katlı olduğu için üst(top) kısmına çektiğimiz poligon genişliği 17mm, 

alt(bottom) poligon genişliğini 17mm olarak ayarladık. Böylelikle motor sürücü kartımız 

istenen akım aralığında çalışabilecek şekilde ayarlandı. 

       Şekil 5.1: PCB poligon akım 
formülü 

https://sendgb.com/i047F9zByQ5
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5.a.1 Evirici Katı 

5.a.1.1 3 Fazlı Evirici 

Devremizde 3 fazlı BLDC motoru sürmek için gerekli topoloji olarak daha az güç 

anahtarı, daha düşük maliyet ve daha küçük anahtarlama kayıpları gibi büyük 

avantajlara sahip olan 3 fazlı evirici devre kullanılmıştır.  

Şekil 5.2 3 Fazlı Evirici devre şeması 

Üç fazlı evirici tasarımında kullanılan temel yapı yukarıda gösterildiği gibidir. Evirici 

devre, çıkışta üç faz gerilim dalgalarını elde etmek için karşılıklı olarak 2π/3 derece faz 

farkı olan üç adet yarım köprüden oluşmaktadır. Mosfetlerden geçen akımı düşürerek ısı 

kaybını azaltmak, verimi arttırmak ve daha güvenli olması amacıyla her faz için iki çift 

mosfet tercih edilmiştir. Girişteki DC kaynağı olarak aracımızın bataryası ile sisteme 

enerji sağlanmaktadır.  

 

Şekil 5.3 Kontrol durum tablosu 

Evricinin kontrolü, anahtarlama durumları kullanılarak elde edilen çıkış gerilimi, PWM 

sinyalleri kullanılarak sağlanır. Devrede 3 faz ve her fazın alabileceği 2 değer 

olduğundan (2^3) toplamda 8 farklı durum vardır. Ama eviriciye uygulanan 8 farklı 

anahtarlama durumlarından sadece 6’sı istediğimiz hat gerilimini sağlamaktadır. 6 

durum yukarıdaki tablodaki gibidir. 

Şekil 5.4 Mosfetlerin şematik kısmı 
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Şekil 5.5: Mosfetlerin PCB kısmı 

5.a.1.2 MOSFET Seçimi 

Yüksek voltajlı BLDC motor sürücü devremizde 

anahtarlama hızları ve düşük dirençleri (RDS) 

nedeniyle anahtarlama elemanı olarak mosfet 

kullanıldı. Motorun çekeceği akım mosfet üzerinden 

geçeceğinden mosfet seçerken devremize uygun olan 

voltaj ve devremizin çekebileceği akım göz önüne 

alınarak maksimum 200V-50A değerlerine kadar 

çalışan, toff ton süresi, anahtarlama hızı devremizle 

uyumlu IRFP260N güç mosfetleri seçildi. 

5.a.1.3 MOSFET Sürücüleri 

Mikrodenetleyicilerin çıkışları mosfetleri sürmek için yeterli akım veremediğinden ve 

birbirinin aynısı olan mosfetlerin bile, gate tetikleme gerilimlerinden sonra nanosaniye 

miktarında da olsa iletimde gecikmeler yaşaması kısa devrelere sebep olacağından 

mosfet sürücüsü kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden mosfetlerin tetikleme sinyallerinin 

kontrolü ve sürülmesi amacıyla Infineon firmasına ait olan IRS21867S Half-Bridge Gate 

Driver seçildi. Her faz için birer toplamda 3 adet IRS21867S entegreleri kullanılmıştır. 

Şekil 5.7 Mosfet sürücü entegrelerinin PCB görünümü 

Entegrenin pinlerinden bahsedecek olursak VCC, IRS2186S mosfet sürücü entegrenin 

düşük taraf sabit besleme gerilimidir ve 6.8V ile 20V arasında olmalıdır. Her bir 

entegrede birbirinden bağımsız iki lojik girişi bulundurmaktadır. Bunlar HIN ve LIN 

uçlarıdır. HIN'e lojik 1 sinyali verildiğinde yüksek taraf mosfetin iletimde olması için HO 

lojik 1 olur. HIN'e verilen lojik 0 sinyali ise yüksek taraf mosfetin kesimde olması için HO 

lojik 0 olacaktır. Aynı şekilde LIN'e lojik 1 sinyali verildiğinde düşük taraf mosfetin iletimde 

Şekil 5.6 IRFP260NPbF Power Mosfet 

Katalog Bilgileri 
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olması için LO lojik 1 olur. LIN'e lojik 0 sinyali verildiğinde düşük taraf mosfetin kesimde 

olması için LO lojik 0 olacaktır. 

Entegre, yüksek ve düşük taraflı lojik giriş tarafından PWM sinyallerini alıp blok 

diyagramında gösterilen elemanlarının çalışmasına göre VB-VS bacakları arasındaki 

gerilimi anahtarlayarak HO bacağından ve VCC-GND arasındaki gerilimi anahtarlayarak 

LO bacağından tetikleme sinyali üretir. İşte entegrenin çalışma mantığı budur. 

Şekil 5.9 IRS21867 entegresinin blok diyagramı ve bir mosfet sürücü entegresinin devre şematiği 

5.a.1.4 Bootstrap Tekniği 

3 fazlı evirici devremizde kullanılan N tipi mosfetlerin high side mosfetlerinde, açıp 

kapama işlemini gerçekleştirebilmek için, mosfetlerin çalışma prensibi gereği gate voltajı 

her zaman source bacağına göre verilmelidir. Çünkü gate voltajının referans noktası 

mosfetin yüke bağlı olan source bacağıdır. Mosfetin source bacağı ise half bridge, full 

bridge gibi topolojilerde çok yüksek voltaj değerlerine ulaşabildiği için gate voltajı da her 

zaman source bacağının bu yüksek 

voltajına göre verilmelidir. Örneğin, source 

bacağı 160V ise, gate voltajı 170V 

olmalıdır ki, VGS voltajı o zaman 170V – 

160V = 10V olabilsin. Yani voltajlar çok 

yüksek değerlere çıkabildiğinden dolayı, 

high side mosfet sürme teknikleri dikkatli 

bir şekilde tasarlanmalıdır. 

Mosfetleri sürmenin en popüler ve uygun 

maliyetli yollarından biri de bootstrap 

devresinin kullanılmasıdır. 

                                                                                   

Şekil 5.10 Bootstrap Kapasitör Şeması 
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5.a.1.4.1 Bootstrap Hesaplamaları 

5.a.1.4.1.1 Bootstrap Kapasitör Seçimi 

Bootstrap kapasitör (CBOOT) Low Side açıkken şarj olur, High Side MOSFET açıkken 

deşarj olur. Yani bootstrap kapasitör High Side MOSFET’i iletime geçirmek için besleme 

voltajı sağlar. 

Kapasitör seçerken dikkate alınması gereken ilk parametre: 

High Side MOSFET açıkken garanti etmemiz gereken maksimum voltaj düşüşüdür. 

Maksimum voltaj düşüşü minimum gate drive voltajına bağlıdır. Eğer VVGSMİN minimum 

gate drive voltajı ise kapasitör voltaj düşüşü şu şekilde olur: 

VBOOT=VDD-VF-VGSMİN 

VDD= Gate Driver besleme voltajı 

VF= Bootstrap diyotundaki ileri voltaj düşüşü 

Minimum kapasite değerini elde etmek için VBOOT değeri 1V alındı. 

Bootstrap Kapasitör Değeri: 

CBOOT=
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

∆𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
  ile hesaplanır. 

QTOTAL= Kapasitör tarafından sağlanan yükün toplam miktarıdır. 

QTOTAL = QGATE + (ILKCAP + ILKGS + IQBS + ILK + ILKDIOD)x tON + QLS 

QGATE = Seçtiğimiz mosfetin toplam gate yükü  

ILKCAP = Bootstrap kondansatörü kaçak akımı (seramik ise 0) 

ILKGS = Mosfet Gate − Source kaçak akımı  

IQBS = Bootstrap pasif devre akımı 

ILK = Bootstrap devre kaçak akımı 

ILKDIOD = Bootstrap diyot kaçak akımı 

tON = Mosfet açma süresi 

QLS = Dahili seviye değiştirici için gerekli yük (yüksek gerilim sürücülerinde 3nC olarak 

ayarlanmıştır.) Bu bilgilere kullandığımız komponentlerin application notlarından ulaşıldı. 

Kapasitör kaçak akımı yalnızca bir elektrolitik kapasitör kullanılıyorsa önemlidir. Aksi 

takdirde ihmal edilebilir. Bu yüzden kapasitör seçerken seramik kapasitör gibi düşük 
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ESR bir kapasitör seçildi.Kapasitör değeri büyük olduğunda Bootstrap şarj süresi 

yavaşlayacağı için ve Low Side MOSFET çalışma süresi, Bootstrap voltajına ulaşmak 

için yeterince uzun olmayabilir. Bu yüzden kapasitör seçilirken yapılan hesaplamalara 

dikkat edildi. Yukarıda verilen matlab komutlarıyla hesaplamalar sonucu CBOOT = 

2.470055000000000 e-07 hesaplanmıştır. Bu da yaklaşık 247 nF’dir. 

Şekil 5.11 Bootstrap Kapasitans Hesabı Matlab Komutları ve Bootstrap Kapasitans Hesabı Sonuçları 

5.a.1.4.1.2 Bootstrap Direnç Seçimi 

Harici bir Bootstrap direnci kullanılarsak Bootstrap direnci RBOOT, ek bir voltaj düşüşüne 

neden olur. Direncin seçimi kapasitörün dolma ve boşalma sürelerini belirlemede etkili 

olur. Aşağıda verilen formülle gerekli direnç değerleri seçildi.  

VRBOOT= 
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 ∙ 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
   

ICHARGE= Bootstrap kapasitör yük akımı 

RBOOT= Bootstrap direnci 

tCHARGE= Bootstrap kapasitörünün şarj zamanı (Low Side MOSFET iletimdeyken) 

5.a.1.4.1.3 Gate Direnç Seçimi 

Gate direnci mosfetin açılıp kapanma hızını belirleyen bir faktördür. Büyük gate 

direncinin kullanımı anahtarlama kayıplarını arttırıp osilasyonlara sebebiyet 

verebileceğinden uygun gate direncini seçmek önemlidir. 

  5.a.2 Güç Katı  

  5.a.2.1. Ana Güç Bölümü 

      Motor sürücü kartımıza bataryadan maksimum 134.4V değerinde gerilim girişi 

oluyor. PCB kartımızda meydana gelebilecek gerilim dalgalanmalarını, manyetik alan 

bozulmalarını ve kartın üzerindeki elemanlarda endüklenen enerjilerin yaratabileceği 

harmoniklerin neden olacağı bozulmaların giderilmesi için ve motor için hesapladığımız 

endüktif güç hesabı için filtre kapasiteleri kullandık. Filtre kullanmamız ile bu tür 

sorunların önüne geçebileceğimizi amaçladık.     
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5.a.2.2 15V Besleme Bölümü 

Bu bölümde bataryadan aldığımız gerilimi, yüksek gerilim farkı yüzünden olıuşacak güç 

kayıplarını azaltmak için öncelikle TL783CKCSE3 entegresi ile 100V’a indirdik. Daha 

sonra LT8630EFEPBF entegresi ile 15V’a indirdik.  

15V kullanmamızın amacı, mosfetleri sürmek için kullandığımız Gate Driver sürücü 

entegresini beslemek ve yine Gate Driver entegresinin çalışması için izole 15V 

entegresinin beslemesi içindir. 

Entegre kullanımı, çevresinde kullanılan devre için entegre datasheetlerinden 

yararlandık ve gerekli hesaplamaları yaparak istenilen pasif elemanları kullandık.  

Besleme çıkışında koruma amaçlı 18V Zener diyot kullandık.  

TL783CKCSE3, LT8630EFEPBF enteglerin şematik çizimlerini üretici firma tarafından 

verilen datasheet’lere göre dizayn ettik. 

 

 

 

Şekil 5.12: Ana güç hattının şematik gösterimi 

Şekil 5.13 Ana güç hattının PCB gösterimi 

Şekil 5.14 15V Besleme hattının şematik gösterimi Şekil 5.15: 15V Besleme hattının PCB gösterimi 
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5.a.2.3 İzole Edilmiş 15V Bölümü 

Motor sürücü devremizde, alt devrelerin düzgün çalışması yani devrenin yüksek gerilim 

tarafı ile GND (0 referans noktası) tarafını ayırarak, kullandığımız entegrelerin hatalı 

çalıştırabilmesine neden olabilecek durumların önüne geçebilmek için RO-1515S 15V 

izole entegresini kullandık.  

 

 

 

 

 

Şekil 5.16 TL783CKCSE3 entegresi  karakteristik 
özellikleri 

Şekil 5.17 LT8630EFEPBF entegresi karakteristik özellikleri 

Şekil 5.18 İzole 15V güç hattının şematik gösterimi 
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5.a.2.4 5V Besleme Bölümü  

15V beslemesinden aldığımız çıkışı 5V’a indirmek için AP6502SP-13 entegresini 

kullandık. Çevresine yerleştirdiğimiz elemanları datasheet’te verilen bilgiler dahilinde 

seçtik. Entegre çıkışında, koruma amaçlı 8V Zener diyot kullandık. Motor sürücümüzde 

sıcaklık sensörlerinin beslemesini, Can protokolü için kullandığımız MCP2551 entegre 

beslemesini ve motorumuzda rotor konum bilgisi almak amacıyla kullandığımız hall 

sensörlerinin beslemesini 5V beslemesinden alıyoruz. 

 

 

 

 

 

Şekil 5.19 İzole 15V güç hattının PCB gösterimi 

Şekil 5.20 RO-1515S entegresinin özellikleri 

Şekil 5.21 5V Besleme hattının şematik gösterimi Şekil 5.22 5V Besleme hattının PCB gösterimi 

Şekil 5.23 AP6502SP-13 entegresi kullanım özellikleri 
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5.a.2.5 3.3V Güç hattı bölümü 

Bu bölümde kontrol algoritmalarımızı çalıştıracağımız ve kontrol edeceğimiz, motor 

sürücümüzün beyni olan STM32F103R6T6A işlemcimizin beslemesi, PWM (darbe 

genişlikleri kontrolünü, hız) atadığımız potansiyometreler için besleme olarak 

kullanıyoruz. Ayrıca pull-up olarak kullandığımız user ve reset butonları için 3.3V 

beslemesi kullanıyoruz. 

Akım sensörü için referans voltajı 3.3V’u gerilim bölücü ile indirerek kullanıyoruz. 5V 

gerilimi TPS7A2633DRVR entegresine girerek 3.3V çıkış alıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.24 3.3V güç hattı şematik 
gösterimi 

Şekil 5.25: 3.3V güç hattının PCB 
gösterimi 

Şekil 5.26 TPS7A2633DRVR karakteristik özelliği 
Şekil 5.26 LM1117T-3.3/NOBP karakteristik özellikleri 
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5.a.2.6 Güç ledleri 

Motor sürücümüzde güç hattı bölümlerinin çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için PVDD 

(134.4V), 15V,5V ve 3.3V güç hatlarına led devresi ekledik. 

 

 

5.b Kontrol Kartı ve Algoritması 

5.b.1 Motor Sürücü Bölümü 

Kontrol katının motor sürücüsü bölümünde STM32f407VG işlemcisi kullanılmıştır. Bu 

işlemcinin temel amacı 3 fazlı motordaki hall sensörleriyle haberleşerek doğru zamanda 

doğru darbe genişlik modülü sinyallerini mosfet sürücülerine iletmek ve PWM sinyallerinin 

görev döngüsünü (duty cycle) değiştirerek hız kontrolü yapabilmektir.  

Şekil 5.27 LM1117T-3.3/NOPB karakteristik özelliği 

Şekil 5.29 Güç hattı kontrol ledleri devresi PCB gösterimi Şekil 5.28 Güç hattı kontrol ledleri 
devresi şematik gösterimi 

Şekil 5.29 Güç hattı kontrol ledleri 
devresi pcb gösterimi 
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STM32f407 ARM Cortex M4 işlemci mimarisine sahip bir mikrokontrolcüdür. PWM sinyali 

üretebilen ve görev döngüsünü ayarlayabilen çıkışları olduğu için istenen frekansta ve 

istenen duty cycle ile mosfet sürücülerinin kontrolü rahatça yapılabilir. 

İşlemci üzerindeki PA0, PA1 ve PA2 portları hall sensörlerine bağlıdır. Bu portları giriş 

portu ayarlanarak hall sensörlerinden gelen bilgiler okunabilir. Okunan sinyaller ile hangi 

mosfet sürücülerine PWM sinyali verileceği anlaşılabilir. 

Hall sensörlerinden okunan bilgiler sayesinde mosfet sürücülerinin High kısmına verilen 

sinyallerin portları PA8, PA9 ve PA10 olacaktır.  

Low kısmına verilecek sinyallerin portları ise PB13, PB14 ve PB15 olacaktır. 

Motorun ileri-geri yön ayarı ise yine yazılım sayesinde olacaktır. Verilen mosfet 

sürücülerini tetikleme sinyal sırasını tersine çevirerek motor yönü tersine dönmüş 

olacaktır. 

Motorun Açma-Kapama kontrol sinyali ise yazılım sayesinde yapılacaktır. Ayarlanan bir 

buton sayesinde butona basıldığını işlemcimiz anlayacak ve verilen sinyallerin 

durdurulmasını sağlayacaktır. Frenleme ise mosfet sürücülerinin LOW kısmına sinyal 

verilmesi, HIGH kısmını ise kapatması sayesinde gerçekleştirilecektir. 

Motorun hız kontrolü ise mosfet sürücülerine verilen PWM sinyallerinin görev döngüsü 

(duty cycle) ile ayarlanacaktır. Bu görev döngüsü harici bir Potansiyometre ile 

sağlanacaktır. Potansiyometre işlemcinin PA3 pinine bağlıdır. Bu potansiyometre 

sayesinde dışarıdan verilen bir birimin, işlemcinin ADC özelliği sayesinde değeri 

okunabilecektir. Potansiyometreden ADC okuması yapacağımız için bu değerlerde 

sapmalar olacaktır. Hem kod tarafında yazdığımız filtre ile hem de devrede kullandığımız 

filtre elemanlarıyla (RC) bu sapmaların önüne geçildi. Bu değerin motor sürücünün 

istenen maksimum ve minimum değeri arasına dönüştürülmesi gerekir. Bu işlemi bir map 

fonksiyonu sayesinde yapabiliyor ve istenen PWM sinyali görev döngüsünü mosfet 

sürücülerine iletilebiliyor. 

             Şekil 5.30 STM32F4 blok diyagram                        Şekil 5.31 STM32F4 blok diyagram 
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Kod algoritmamız yukarıda görüldüğü gibidir. Hall sensörlerinden gelen kesmeler 

dolayısıyla girdiği fonksiyonda sırasıyla hangi mosfet çiftine sinyal verileceğini bu 

algoritma belirliyor. 

           Şekil 5.32 STM32F103 blok diyagram     Şekil5.33: STM32F103 pinout 

 

STM32F103R6T6A işlemcisinden mosfet sürücüsüne giden sinyalin PWM frekansı ise 

10 kHz olarak seçilmiştir. Motorun kontrolü için ve en verimli çalışma aralığının frekansı 

bulunarak bu seçim yapılmıştır. 

STM32F103R6T6A’nin çıkışında elde edilen işaretler her bir fazdaki mosfet gruplarının 

yüksek tarafındaki mosfet çiftlerine tetikleme olarak verilmiştir. Buradaki amaç temel H 

köprüsü prensibini uygulayabilmektir. Bir mosfet çifti devredeyken diğer mosfet çifti açık 

devrede tutularak motorun stator sargısı enerjilendirilir. 

                 Şekil 5.34 Kartın Şematik Kısmı                              Şekil 5.35 Kartın Board Kısmı 
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5.b.2 Kontrol Algoritması 

Motor sürücümüzün kontrol algoritması aşağıdaki gibidir. STM32F103R6T6A işlemcimiz 

ile uyumlu şekilde çalışan bir algoritma tasarımı inşa edilmiştir. 

Şekil 5.36 Motor Sürücüsünün Kontrol ve Planlama Algoritması 

5.c Simülasyon Çalışmaları 

Motor sürücümüzün simülasyon çalışmaları Matlab Simulink üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Matlab’ın SimScape kütüphanesi kullanılarak çalışmalar 

yapılmıştır. Simulasyonun gerçekleştirilme aşamaları sırasıyla verilecektir. 

Sol tarafta simülasyonun genel 

şeması görünüyor. Çalışmalar 

subsystem ile yapılmış olup her 

subsystem bloğunu ayrı ayrı 

anlatılacak. 

Göründüğü üzere BLDC Hub 

Motorun hall sensörünün sinyal 

çıkışları” HALL Sensör Konum 

Belirleme” bloğunda işleniyor ve 

rotorun hangi pozisyonda olduğunu 

anlamamızı sağlıyor. 

        Şekil 5.37 Simülasyonun Genel Şeması 

Buradan çıkan pozisyon ise “Komütasyon Bloğu” kısmına geliyor ve burada hangi 

gate driverın açılması gerektiği belirleniyor ve Anahtarlama Sırası bağlantısı ile 3 

fazlı inverter’a geliyor. Burada mosfetler belirli bir sistem altında sürülüyor ve 

motorumuz kontrol edilmiş oluyor. 
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5.c.1 Hall Sensör Konum Belirleme Bloğu 

 

Sol tarafta bloğun bir kısmı görünüyor. Burada 

motorun mekaniksel ve elektriksel parçaları 

modellendi. Ve bu hall sensörlerinden aldığı 

sinyaller burada işlenmeye başlandı. Kutup sayısı 

ve max açıya bağlı olarak anlık rotor açısı elde 

ediliyor. 

  

Sol tarafta bölüm bu bloğun diğer parçasıdır 

Burada artık rotorun açısı belirlenmiş ve karar 

verilme aşamasına geçilmiştir. Gate driverları 

kullanmak için 6 duruma sahibiz. Ve bu 6 durum 

yukarıdaki belirlendiği gibidir. 0-60, 60-120 … 

şeklinde rotorun açısına göre sinyaller 

“Komütasyon Bloğu” kısmına gidiyor. 

 

 

 

5.c.2 Komütasyon Bloğu 

Bu kısımda artık anahtarlama sırasının ne 

olacağına karar veriliyor. Peki bu karar neye 

bağlı olarak verilecek?  

Bu karar bir önceki “Konum Belirleme” bloğunda 

çıkış olarak verilen Pozisyon sinyalinin bu bloğa 

giriş olarak verilmesiyle elde edilecek. 6 

durumdan bahsetmiştik. Bu 6 durumdan 

hangisinin seçileceğine burada karar verilecek. 

Bu sinyaller de artık 3 Fazlı Inverter bloğuna 

gidecek ve kontrol hall sensörlerine göre 

sağlanmış olacaktır. 

  Şekil 5.40 Komütasyon bloğu 

Şekil 5.38 Hall Sensör 
Konum Belirleme Bloğu 

Şekil 5.39 Karar bloğu 
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5.c.3 3 Fazlı Inverter Bloğu 

 

Bu blokta artık bütün sinyaller 

elde edilmiş, kararlar 

verilmiştir.Gate driverlara 

sinyal verme zamanı 

gelmiştir.Bu bloğun çıkışında 3 

adet faz çıkışı vardır. Bu 

çıkışlar doğrudan motora 

bağlanmıştır. Motor kontrolü 

sağlanmış olacaktır. 

 

 

 

    Şekil 5.42 Rotorun 1. konumu                  Şekil 5.43 Rotorun bir başka konumu 

5.c.4 Animasyon               

Görüldüğü üzere rotorun başlangıç pozisyonu şekil 5.42’deki gibidir. Şu an A fazı + 

C fazı ise – durumundadır. Bu durumda motor saat yönünün tersine dönecektir. Bir 

diğer durum olarak şekil 5.43’teki konum seçildi. Yine bir anlatım yapılacak olursa A 

fazı + ve B fazı – durumdadır. Dolayısıyla A fazı rotoru saat yönünün tersine itecek 

aynı zamanda B fazı rotoru saat yönünün tersine çekecektir. 

5.c.5 Anahtarlama Kayıplarının Analizi 

Karttaki anahtarlama elemanlarının anahtarlama kaybı ve iletim kaybı vardır. Bu 

kayıpları bulmak için aşağıdaki formüllerden yararlanılmaktadır. Bu iki kaybın 

toplanmasıyla toplam kayıp elde edilir. 

Şekil 5.41 Fazlı Inverter Bloğu ve Mosfet Blokları Şekil 5.41 
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Şekil 5.44 Anahtarlama Kayıplarının Analizi 

5.c.6 Analiz Sonuçları 

Aşağıda Matlab Simulink ortamının bize sağladı “Scope” ekranından elde edilen 

verilerin grafikleri gösterilecektir. 

 

Yukarıdaki grafik komütasyon sırasının belirlenmesinde kullanılıyor. Bu grafik hall 

sensörlerinin konumundan elde edilen pozisyon grafiğidir. 

Şekil 5.47 Motora verilecek olan anahtarlama sırasının grafiği 

Şekil 5.46 Motorun 130V RPM 
grafiği 

Şekil 5.45 3 Faz Çıkışlarının Gerilim 
Grafiği 
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5.d Baskı Devre Çalışmaları 

Delikli plaket üzerinde yaptığımız deneyler sonucunda motor sürücümüzün tasarım 

çalışmaları Eagle üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.48 PCB tasarımı 

Şekil 5.49 PCB düzeni ve şema tasarımı 
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Üretim verileri için gerber dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil 5.50 PCB Ön Yüzü                        Şekil 5.51 PCB Arka Yüzü  

5.e Üretim Aşamaları 

Tasarladığımız devrenin PCB üretiminden sonra komponentleri lehimlenmeden önce 

PCB üzerinde kısa devre testi gerçekleştirildi. Ardından ilgili komponentleri lehimleme 

işlemi yapıldı. Lehimleme işlemi parça parça kontroller yapılarak gerçekleştirildi. 

Örneğin, 15V besleme bölümü lehimlendikten sonra kontrolleri yapıldıktan sonra sorun 

yoksa bir sonraki adıma geçilerek lehimleme işlemine devam edildi. 

 

     

 

 

 

 

 

          Şekil 5.52 PCB Lehim Aşaması                  Şekil 5.53 PCB Kartın Tam Hali       
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Tüm komponentler yerleştirildikten sonra input ve output 

voltajları ölçülüp ve gate driver entegrelerinin çıkış 

sinyallerine bakılarak elektrik testleri gerçekleştirildi.  

Ekonomik maliyete ait tablonun linki 5.h kısmında verilmiştir. 

Toplam maliyet 7.412,633445 TL’dir. 

 

 

 

Şekil 5.54 Elektrik testi aşaması 

5.f Motor Sürücü Verimliliği 

Motor sürücünün verimliliği teorik olarak karta giren gücün çıkan güce oranıyla 

hesaplanır. Karttaki anahtarlama elemanlarının iki tip kaybı vardır bunlar anahtarlama 

kaybı ve iletim kaybıdır. Kayıp güç ısıya dönüşerek anahtarlama elemanlarının 

soğutucularından dışarı atılır.  Bu kayıpları bulmak için aşağıdaki formüllerden 

yararlanılmaktadır. Bu kayıpların toplanmasıyla toplam kayıp elde edilir ve giriş 

gücünden çıkarılır. Bulunan değerin giriş gücüne oranı bize verimi verir. 

İletim kaybının hesaplanması:                       Anahtarlama kaybının hesaplanması: 

Şekil 5.55 Verimlilik Hesabı Matlab Komutları 
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Şekil 5.56 Teorik Verimlilik Hesabı Sonuçları           Şekil 5.57 Uygulama Verimlilik Hesabı Sonuçları 

Yukarıda verilen matlab komutlarıyla hesaplamalar sonucu teorik verim = 0.99749 yani 

yaklaşık %99.75 olarak hesaplandı. Ama uygulamada bu verimin anahtarlama 

elemanlarının karakteristik özelliklerinin oluşturacağı kayıplar nedeniyle düştüğünü 

görüldü. Ve verim yaklaşık %90.40 olarak hesaplandı. 

5.g Motor Sürücü Koruması 

Her ne kadar olağanüstü durumlar için maksimum değerlerin üzerinde eleman seçilimi 

yapmamıza rağmen pratikte istemediğimiz herhangi bir durumla karşılaşmamak için 

akım ve güç değerleri istediğimiz seviyelerde tutulmalıdır. Bu koşulun sağlanabilmesine 

yönelik sürücü kartımızda faz akımı ve kart sıcaklığını ölçerek acil durumlarda müdahale 

edebiliyoruz. Yarım köprü topolojisinin ortak nötr hattında şönt direnci üzerinden akım 

ölçümü yaparak istediğimiz durumda şöntler üzerinde akımları kontrol ediyoruz. Bunların 

dışında dış etkenler için korumak adına kartı kapsayan bir kutu tasarlayıp 3D yazıcıdan 

bastırdık. 

5.h Malzemelerin Faturalandırılması 

Alınan malzemelerin faturası (5. Motor Sürücü>Motor Sürücü Komponentleri.pdf), 

faturalandırılmış ürünlerin görselleri (5. Motor Sürücü>Motor Sürücü Komponent 

Görselleri) ve excel dokümanına (ekonomik maliyet tablosu.xlsx) buradan ulaşabilirsiniz. 

5.i Karşılaştırma Tablosu  

 
 Previous Design Current Design 

Switch 
: IRFP260N IRFP260NPBF 

Driver IC 
: IRS21867 IRS21867S 

Controller IC 
: NCV33035 STM32F103R6T6A 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=r5sdJbyN834
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Control Algorithm 
: ASIC ASIC 

Protection Circuit 

: 
- Şönt ve İzole DC-DC 

Konvertör (TMA1515S) 

Electric Circuit Design 
: -  

Printed Circuit Board 

Design : -  

Printed Circuit Board 

Production : -  

Software Algorithm 
: -  

Simulation Studies 
: Matlab Simulink Matlab Simulink 

Experimental Studies 
: -  

Dimension (PCB / boxed 

hardware)  : - PCB 

Power / Current / Voltage  
: - 86V-125V 

Efficiency 
: - %88 

 

6.Batarya Yönetim Sistemi 

 

Raporumuzun Batarya Yönetim Sistemi kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

Batarya Yapısı 

Saguar-e aracımız enerjisini tamamen li-ion pillerden elde etmektedir. Pil paketinde 32 

seri 5 paralel olmak üzere toplamda 160 adet pil kullanılmaktadır. Bataryamızın nominal 

gücü 3.6 x 32 x 3 x 5 = 1728 kW olarak hesaplanmıştır.  

Batarya-BYS bağlantı şekli 

Batarya paketinin ana eksisinden referans alınıp her bir seri hücre arasına bir bilgi 

kablosu bağlanarak batarya yönetim sistemine bağlanır. Böylece bir önceki hücre 

referans alınmış olur ve sağlıklı ölçüm hücre başına gerçekleştirilir.  

https://sendgb.com/7cL68A5Pp9H
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Kullandığımız LTC6804-1 entegresi 12 seri pil hücresini okuyabildiği için aşağıdaki 

bağlantı şeması gerçekleştirilmiştir. (Kaçıncı entegre olduğu / bağlandığı yer) 

 

6.a Dengeleme Yöntemi 

6.a.1. Batarya Yönetim Sisteminde Balans Devreleri 

Aşağıdaki örnek görseldeki C9 – C10 pinleri arasında BAT10 hücresinin doğru ölçümü 

yapılmaktadır. LED10 ledi hücreye enerji harcatıldığını temsil etmekte ve balans devresi 

çalışırken aktif hale gelmektedir. S10 pini entegremize giderek gerekli durumlarda 

mosfetimizi anahtarlayarak devremizi aktif hale getirmektedir. Devrede ayrıca 

kapasitörün olduğu bölgede filtre bulunmaktadır. Bu devre pasif dengeleme metoduna 

göre tasarlanmış bir devredir. 

 

Şekil 6.1  

 

Şekil 6.2 
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6.a.2. Balans Yapacak Direncin Değerinin Seçilmesi 

Deşarj akımı pilin ve sıcaklığın güvenli şekilde kontrol edilmesi için 200mAh olarak 

seçilmesi hem literatürdeki kaynaklarda hem de örnek projelerde uygun görülmüştür. 

Balans direnci üzerine düşecek olan maksimum volt 4.2 olacağı için 4.2 / 20 = 210 mA 

olacağı için kullandığımız direnci de 20ohm olarak seçilmiştir. 

6.b Voltaj ve Şarj Yüzdesini Bulma (SoC Tahmin Algoritması) 

“piltoplami” değişkeni ile üç kart üzerinden 

hesaplanan pil değerlerini toplayarak toplam pil 

voltajını hesaplatılmış, ayrıca hesaplanan 

değeri CAN haberleşmesi ile AKS kartına 

iletilmiştir. CAN haberleşmesini MCP2515 

modülü ile sağlanmıştır. Mevcut paketimiz için 

maksimum pil 134.4volt, minimum pil 64 volttur.  

 

                        Şekil 6.3  

 

 

 

 

 

                                       Şekil 6.4 Şekil 6.5 

Lityum-iyon pillerin voltaj değerlerine göre karşılık gelen şarj kapasitesi üzerinden toplam 

pil voltajı 4.2 iken toplam voltaj değeri 4.2 x 32 = 134.4volt ise %100 doluluk, pil voltajı 2 

iken toplam pil voltajı 2 x 32 = 64volt ise toplam doluluk %0 olacaktır. Oran-orantı 

hesabına göre yukarıda yazılı olan formül yazılıma aktarılmıştır. 

 

Yapılan işlemlerle bulunan formüllere 

göre pilin yüzdelik oranı yazılım ile 

formül yazılıp bulunduktan sonra AKS 

‘ye yüzdelik değeri gönderecektir.  

                                 Şekil 6.6  
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6.c. Batarya Yönetim Sistemi Yazılımı (Kontrol Algoritması) 

Analog Device’ın LTC ürünleri için LTCSketchbook isimli kütüphane arşivinde LTC6804 

daisy chain haberleşmesi için sunduğu DC1894B.ino kullanılmıştır. Kendi sundukları 

yazılımda pilleri ile ADC okumaları ve konfigürasyon ayarlarını yapma özellikleri vardır. 

Oradan referans alınan kodlarla LTC6804’ün registerini set/reset etmeyi sağlayarak 

balans özelliklerini taşıyan pasif dengeleme yapan sistem haline çevrilmiştir. Ayrıca 

batarya yönetim sisteminin özellikleri için minimum maksimum pil değerlerine göre 

güvenlik önemleri alınmıştır. 

6.c.1 Yazılım da Kullanılan Program 

Arduino MEGA kullandığımız için çalışmasına uyumlu Arduino programını kullanılarak 

kodlanmıştır. Seri portun yeterli olmadığı yerlerde Hercules programından destek 

alınmıştır.  

6.c.2 Yazılımı Hakkında 

LTC6804-1 entegresi pil gerilimini okumakta fakat balans çıkışlarını vermemektedir. Bu 

entegre için kendi balans kodumuzu yazarak entegrenin s pinlerinden çıkış 

verilmektedir. 

TOTAL_IC değişkeni ile toplam kullanılan 

LTC sayımızı belirlenmektedir. Örneğin 32 

seri sayısında olan pil paketi için 3 LTC (12 + 

12 + 8) kullanılacağı için TOTAL_IC=3 olur. 

38 seri sayısına sahip hücre için 4 adet LTC 

(12 + 12 + 8 + 6) kullanacağı için 

TOTAL_IC=4 olmaktadır. 

                      Şekil 6.7                            “desarjolacakpilsayisi” değişkeni için toplam seri 

sayısındaki pil sayısından değişkenin eşit olduğu sayı kadar en yüksek voltaj değerinde 

olan pilleri deşarj dirençleri üzerinden harcama yapılmaktadır. desarjolacakpilsayisi = 5 

ise en fazla 5 en yüksek voltaj değerinde ki piller deşarj olmaktadır. 5 ten fazla deşarj 

olmayacaktır. Yine yazacağımız bir algoritma ile maksimum-minimum piller arasındaki 

farka göre “desarjolacakpilsayisi” değeri ayarlanacaktır. Sistem çalıştıkça kaç tane pilin 

deşarj olacağını sistem işledikçe kendisi belirleyecektir. 

Şekil 6.8 
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“balanszamani” ile delay süresini ayarlanmaktadır. “balansorani” ile “balanszamani” 

değişkeninde girilen zamanın yüzde kaçı kadar balans yapacağı ayarlamaktadır. 

Örneğin balanszamani=2000 (2 saniye) iken balansorani=20 ise 2 saniyenin %20si 

kadar yani 400milisaniye yüksek voltaj değerindeki piller deşarj olurken geriye kalan 

1600 milisaniye boyunca deşarj yapmayacaktır. Algoritmaya göre hem pillerin ve 

ortamın sıcaklığına göre kartı korumak için hemde maksimum-minimum pil arasındaki 

voltaj farkına göre deşarj oranı sistem çalıştıkça değişkenlik gösterecektir. Bu sayede 

hem kart korunacak hemde balans hızı ayarlanmış olacaktır. 

 

Pillere balans yaptıracak asıl 

kodlarımız bunlardır. LTC6804 ‘ün 

datasheetinde konfigürasyon kısmında 

bulunan mosfetlerin gate bacağına 

bağlı olan S çıkış pinlerini kontrol eden 

bitsel işlemlerle yazılımsal olarak S 

çıkış bitlerini kontrol edilmektedir. 

 

                             Şekil 6.9 

Şarj işlemini gerçekleştirilirken kontaktör ile 

aç-kapa mantığı kullanılmaktadır. Bir pil 

değeri 4.2volt olduğunda kontaktör 

kapatılarak şarj işlemi 1 saniye boyunca 

durdurulmaktadır. Daha sonra kontaktör 

tekrardan tetiklenerek şarj işlemi devam 

etmektedir. Bu işlem bir döngü içinde devam 

ettiği için dengeli ve %100 dolum 

gerçekleştirilir.            

                                                                                   Şekil 6.10 
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6.c.3 Batarya Yönetim Sistemi Haberleşme (Uyarı- Kontrol) 

 

 

Okunan her pilin değeri, okunan yüksek pil 

voltajı, toplam pil voltajı, akım değeri, şarj 

yüzdelik oranı, okunan en yüksek sıcaklık 

değerleri MCP2515 modülü kullanılarak 

CAN haberleşmesi ile AKS ‘ye 

gönderilecektir. AKS gelen tüm verileri 

Nextion ekrana yansıtacaktır. En yüksek 

sıcaklık değeri 55 dereceyi geçtiğinde 

sürücü uyarılırken 70 dereceyi geçtiğinde 

bataryanın tüm sistemle bağlantısı 

kesilecektir. Yüksek akım değeri 

okunduğunda bataryanın tüm sistem ile 

bağlantısı kesilecektir. Minimum pil değeri 

sınırdan aşağı okunduğunda bataryanın 

sistemle bağlantısı kesilecektir.  

 

                        

            Şekil 6.11 

6.d Devre tasarımı 

6.d.1 Batarya Yönetim Sistemi  

Hücrelerin eşit ve düzenli dolup boşalması için yaptığımız bu sistemde pcb kart 

teknolojisinden yardım alınmıştır. 5VDC ile beslenen kartta alarm durumları için motor 

enerjisini, 5V hattını kesebilmekte ve alarmı çalıştırabilmektedir. Ayrıca Araç Kontrol 

Sistemine (AKS) veri aktarmaktadır. AKS’ye genel olarak; her bir hücrenin voltajı, 

maksimum hücre sıcaklığı ve akım değerleri iletilmektedir. İletilen verileri AKS kartı 

üzerinde Nextion ekrana yansıtılarak uyarı levhaları çıkacaktır. Acil durum anında AKS 

kartına gönderilen uyarı ile AKS tarafından ana kontaktör tetiklenerek tüm sistemin 

batarya ile bağlantısı kopacaktır. 

 

 

 

  



 

56 
 

6.d.2 Batarya Yönetim Sisteminin Beslenmesi 

Sistemin beslenmesi için gerekli olan enerjiyi minimum 64 – maksimum 134.4 VDC’yi 

12VDC’ye dönüştüren convertörden almaktadır. Daha sonra bu 12 Volt ile Arduinomuzu 

beslenilmektedir. LTC6804-1 entegremiz okuma yapabilmesi için V+ pininden aldığı 

enerjiyi, Drive pininden tetiklenen transistör yardımıyla 5 volta düşürerek VREG pinine 

aktarılmaktadır. Böylece entegre beslenmektedir. 

                                                       Şekil 6.12  

6.d.3 Batarya Yönetim Sistemi İşlemci Seçimi 

Kullandığımız LTC6804-1 entegresinin kütüphaneleri Arduino ile uyumlu olduğu ve 

depolama alanının fazla olmasından dolayı, Arduino MEGA tercih edilmiştir. Ayrıca akım 

sensörü, sıcaklık sensörü, AKS kartı ile haberleşme ve daha fazla pin giriş çıkışı olduğu 

için Arduino MEGA seçilmiştir. 

6.d.4 Batarya Yönetim Sisteminde Entegrelerin Haberleşmesi 

Her biri maksimum 12 hücre monitörü olabilen bu entegrelerden toplam 3 adet 

kullanılmıştır. Arduino-MEGA (işlemci) ile haberleşmek için dörtlü SPI bağlantısı 

yapılmıştır. Entegreler kendi aralarında datasheet de isoSPI olarak adlandırılan (IP, IM) 

bağlantısı ile iletişim kurmaktadır. İki entegre arasındaki mesafeye göre bir veya iki adet 

izolasyon trafosu koyulan bu sistem de 120 ohmluk sonlandırma dirençleri koyularak IP-

>IP, IM->IM bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Seçtiğimiz entegre otomotiv sektörü için özel 

üretilmiş olup dayanıklılığı ve güvenirliği yapılan testler ile ortaya konmuştur. Aşağıdaki 

görselde entegremizin şeması bulunmaktadır. C0-C12 girişleri hücre voltajlarını okumak 

için kullanılmaktadır. S1-S12 çıkışları mosfetleri tetikleyerek balans devrelerini gerekli 

durumlarda çalıştırmaktadır. Arduino ile haberleşmesi için SCK, SDO, CS, SDI pinlerini 

kullanmaktadır. Bir sonraki entegre ile haberleşmek için diğer entegrenin SCK ve CSB 

pinlerini kullanmaktadır. 
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Şekil 6.13 

6.d.5 Batarya Yönetim Sisteminin Araç Üzerindeki Kartlarla Haberleşmesi 

Arduino kartı üzerinde Slave2 olarak ayarladığımız pin ile AKS kartının parse etmesi için 

JSON formatında MCP2515 SPI-CANBUS dönüştürücüsüne veriler gönderilip, 

MCP2515 CanH-CanL çıkışlarından AKS kartı ile haberleşmektedir. 

6.e Simülasyon Çalışmaları 

6.e.1 Batarya Akımını İzleme (Sensör Seçimi-Bağlantısı) 

Bataryadan bütün sisteme giren/çıkan akım değerini ölçmek için ACS758KCB modülünü 

kullanılmaktadır. Bu modülü seçme sebebimiz hem donanım hem de yazılım konusunda 

kullanım kolaylığı sağladığı, 150 Ampere kadar dayanıklı ölçüm aralığı olması, çift yönlü 

çalışabilmesidir. 5 pin çıkışlı ACS758KCB modülünün IP+ ve IP- pinleri bataryaya seri 

bağlanıp, VCC ve GND pinleri Arduino MEGA ile bağlantısı yapılmaktadır. Modülden 
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çıkan VOUT pini Arduino MEGA analog piniyle bağlantısı yapılarak modülün 

datasheetteki formüllerine göre hesaplanarak kodda düzenlenmiştir. 

  

Şekil 6.14 

Şekil 6.15 

6.e.2 Batarya Hücreleri Sıcaklık İzleme (Sensör Seçimi-Bağlantısı) 

Batarya sıcaklıklarını izlemek için DS18B20 model ürünü kullanılmaktadır. Bu model 

sağlamlık ve veri kalitesi olarak bize en uygun üründür. Toplamda 4 adet kullandığımız 

sensörleri paketin çeşitli yerlerine eşit uzaklıklarda farklı hücrelerin arasına 

yerleştirilmiştir. Sensörlerden gelen veriyi işlemci olarak kullandığımız Arduino MEGA 

kartına bağlayarak okumalarımızı gerçekleştirilmiştir. 



 

59 
 

  

Şekil 6.16 

Şekil 6.17 

Aşağıda tüm değerlerin aynı anda simüle edildiği görsel bulunmaktadır. 

 

Şekil 6.18 
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6.f Baskı Devre Çalışmaları 

Kart basılırken pcb teknolojisinden yardım alınmıştır. EAGLE’dan şematik ve pcb 
çizimini yaptığımız kartın basım için gerber dosyalarını Çin’de bu işi profesyonel şekilde 
yapan firmalara yollanmıştır. En uygun maliyeti çıkaran firmaya bastırdığımız kartları 
daha sonra komponent tedariğini yaparak dizmeye başlanmıştır. 

 

Şekil 6.19 

Şekil 6.20 

6.g Kartın Üretim ve Test Süreci 

Kartımızın test sürecinde, delikli plaket üzerine çizdiğimiz devreyi dip kılıf ile kurarak 

çalıştığından emin olunmuştur. İlk aşamamız LTC6804-1 entegresinin doğru okuma 

yapmasıdır. Daha sonra balans kodlarımızı yazarak 12 seri üzerinde her şeyi test 

edilmiştir. 12 hücre serisi için testlerimizden emin olduktan sonra isoSPI bağlantısı için 

Pulse HX1188NL transformatörü kullanarak iki LTC6804-1 arasındaki bağlantı 

gerçekleştirilmiştir. Haberleşme sağlandığında ise 32 seri için aynı işlemleri 

tekrarlayarak kodlar revize edilmiştir. 32 seri hücre için BMS sistemimizden emin 

olunduktan sonra ise kart çizim aşamasına gelerek EAGLE programı üzerinde PCB kart 

çizilmiştir. Kartımızı 12 seri hücre için tasarlanmıştır. Master veya Slave kart olup 

olmayacağını headerlerı kısa devre yaparak bizim belirleyeceğimiz bir tasarım 
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yapılmıştır. Bu şekilde 32 seri hücre için üç kart kullanılmaktadır. Hücre sayımızı 

arttırdığımızda veya azalttığımızda tekrardan kart çizmek zorunda kalmayacağımız bir 

sistem geliştirilmiştir 

                                Şekil 6.21                                              Şekil 6.22 

                         Şekil 6.23                                                        Şekil 6.24 

Araç içerisinde kullanacağımız batarya paketinin BMS sistemi ile birleştiği görseldeki 

gibidir. 

Şekil 6.25  
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6.h BYS Muhafaza Kutusu 

 Batarya Yönetim Sistemi kartlarını koruyabilmek amacıyla tasarladığımız kutuyu, 
atölyemizde bulunan 3D Printerda ürettik. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 6.26                                                       Şekil 6.27 

6.ı Karşılaştırma Tablosu 

 
 

Önceki Tasarım Mevcut tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı  
: 

 
32 Seri 

Çıkış voltajı 
: 

 
134.4(Max) 

Çıkış Akımı 

 : 
 

 15Ah 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif)  
: 

 
Pasif 

Devre Tasarım Tipi : 
: 

 
PCB 

SOC Tahmin Algoritması  
: 

 
Var 

Kontrol Algoritması : 
: 

 
Var 

Yerli mi Değil mi : 
 

 
Yerli  

7. Yerleşik Şarj Birimi 

Raporumuzun Yerleşik Şarj Birimi kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

7.a. Devre Tasarımı  

Çıkış gücü: Şarj sistemimizin çıkış gerilimi yaklaşık olarak 135 V-150V olacaktır. Voltaj 

değerinin belirlenmesinde bataryadaki 32 seri pilin toplam voltajı alınmıştır. Yarış 

https://sendgb.com/3sgcMoxAu2V
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kuralları gereği ve batarya şarj akımının pillere zarar vermemesi için şarj akımı 4 A 

seçilmiştir. 

𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚) = 𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚) × 𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚) = 150𝑉 × 4𝐴 = 600 𝑊𝑎𝑡𝑡 

Giriş gücü: SMPS topolojileri (Marty, Brown (2001)’e göre düzenlenen verimlilik 

yüzdesine göre aşağıda giriş gücü hesaplanmıştır. 

𝑃𝑖𝑛 =
𝑉(𝑜𝑢𝑡)

𝑛(𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘)
≅

600

0.75
≅ 800 𝑊𝑎𝑡𝑡 

Giriş akım değeri: Giriş gerilimi 220 V (AC) sabit değerdir. 

𝐼𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚) =
𝑃𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚)
=

800

220
= 3.63 𝐴 

Bu değere göre girişte 4A sigorta kullanılmıştır. Tasarlanan şarj sisteminde yarım köprü 

topolojisine göre giriş gerilimi doğrultularak 310 V (DC)‘ye çevrilmiştir. Yukarıda 

hesaplanan değerlere ve yüksek frekans trafo sarım oranına göre PWM duty oranı; 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 × 𝐷 ×
𝑁𝑠

𝑁𝑝
 

Trafo sarım oranı = Ns / Np = 2.10 

Giriş gerilimimiz yarım köprü topolojide +155 V-155V trafoda anahtarlama yaptığımız 

için 155 V alınmıştır. 

150V çıkış gerilimi için;                                    135V çıkış gerilimi için;  

150=155xDx2.10           D = 0.46                  135=155xDx2.10           D= 0.41  

Yukarıdaki değerler göre 20 khz de %46 Hıgh duty %46 Low duty ve geriye kalan %8 

dead time olarak ayarlanmıştır. 

Kondansatör giriş akımı:                                                Kapasite değeri: 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =
𝐼𝑖𝑛

2𝑥𝐷
=

3.63

2𝑥0.46
= 3.94 𝐴 

 

 𝐼𝑐𝑎𝑝 = √𝐼𝑟𝑚𝑠2 − 𝐼𝑖𝑛2 =1.53 A                          
𝐼𝑐𝑎𝑝

𝑊×∆𝑉
 = 

1.53𝐴

0.2×3.14×20000×(0.28)
= 430.48 uF 

 

Yukarıda hesaplanan değerden büyük kapasite değeri olarak 680 UF seçilmiştir. 
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Trafo tasarımı: 

1 primer 2 sekonder 2 diyotlu tam doğrultmaç tasarımımızda anahtarlama frekansı 20 

kHz’dir. Yüksek frekanslı trafo seçimi literatürde yer alan güçlere göre sınıflandırma 

yapılarak seçilmiştir. Kullanılan karkas E55 ve nüve olarak 3C94 seçilmiştir. Trafo 

sarımında bakır kayıpları ile nüve kayıpları dengeli olacak şekilde tasarlanmış ve akı 

yoğunluğunun trafoyu doyuma götürecek kadar yüksek seçilmemesi dikkate alınmıştır. 

D=0.46 

Vp=155 V 

Vout=150 V 

P = 600 W 

Iout= 4 A 

f= 20khz   

𝜆= 155x23x10−6=3.56 mv.s 

𝑁𝑝 =
𝜆

2𝑥∆𝐵𝑥𝐴𝑒
=

3.56𝑥10−3

2𝑥0.25𝑥353𝑥10−6 ≅ 19 tur 

𝑁𝑠 =
1

2𝑥0.46
𝑥19𝑥

150

155
≅ 20 𝑡𝑢𝑟 

Çıkış akımı 4 Amperi taşıyacak şekilde sekonder tarafına 0.6 mm 0.3 𝑚𝑚2 telden 6 adet 

paralel atılmıştır. Primer tarafında ise 4 adet aynı telden paralel olacak şekilde 19 tur 

atılmıştır. 

 

Şekil 7.1 Trafo Sarımı 

Doğru akım çıkış bobin değeri:  
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Akım dalgalanmasında maksimum izin verilen değer batarya şarj akımının %20’si 

kadardır.  

0.8 A akım dalgalanması için; 

𝐿 =

𝑇𝑠
2 × (1 − 𝐷) × 𝑉𝑜𝑢𝑡

2 × 𝐷
=

(25𝑢𝑠). (1 − 0.92). 150

2 × 0.92
= 163.0𝑢𝐻 

Hesaplanan değere göre ETD49 karkasına hava aralığı verilmeden ve çıkış akımını 

taşıyacak şekilde 7 paralel telden LCR metre ile ölçülerek 170 UH değeri bulunarak 

sarılmıştır. 

 

Şekil 7.2. Bobin Sarımı 

Anahtarlama elemanları seçimi:  

Doğrultucu diyotların seçimini belirleyen faktörler devrenin çıkış ve giriş gerilim 

değerleridir. Diyotlar kesime girdikleri zaman bloke etmesi gereken en yüksek gerilim 

seçilmiştir. 600 V 15 A MUR1560G 2 diyotlu tam doğrultmaç yapısı kullanılmıştır. 

Mosfet seçiminde dikkat edilmesi gereken mosfet sürücü ile uyumu, güç 

değerleri,Vgs(op), gate şarj değeri, maksimum çıkabileceği sıcaklık değeridir. Mosfet 

sürücü olarak 2 adet gate sürücü yapısı kullanılmıştır. VGS değer aralığı +15 V, -3 V 

seçilmiştir. Bu değerlere uygun olarak teknolojisi SiC olan iç direnç değeri düşük , 

Vgs(op) değeri +15V, -5V olan ve istenilen gerilim ( aşım gerilim değerleri dahil) ve 

akımı sağlayabilecek 1200V, 10A, 0.35 ohm iç dirençli G3R350MT12D mosfeti 

seçilmiştir.  
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Çıkış kondansatörü: 

Çıkış kondansatörü tam doğrultmaç devresinden ve çıkış bobininden sonra gelen kare 

dalgayı tamamen DC gerilime çevirmeye yarar. Gerilim dalgalanmasını önlemek için 

sınır litaratüre göre 150 mVp-p’tir.  

𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚) =
𝐼𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚)(1−𝛿𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚𝑢𝑚)

𝑓×𝑉𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝−𝑝)
≅ 620Uf 

Bu durumda 620 UF değerin üstünde kondansatör seçiminde 150mVp-p çıkış gerilimi 

dalgalanması hedeflenmiştir. 

Kontrol devresi:  

Kontrolör olarak DSPIC33EP64GS kullanılmıştır. Kontrol algoritması olarak ilk olarak 

çıkış gerilimini çalışma oranına göre sabit tutmaktır. Batarya bağlandığı andan itibaren 

bataryaya 4 A sabit akım sağlayabilmek için akım kontrolü yapılmıştır. Batarya gerilimi 

istenilen değere ulaşınca; batarya ve şarj cihazı arasındaki gerilim farkı azalacak ve 

akım kontrolü devre dışı bırakılacaktır. Kontrolün yapılabilmesi için akım okuma ve 

gerilim okuma devresine ihtiyaç vardır.  

Çıkış gerilimi ve çıkış akımı okuma: 

Gerilim okuma için; Hem izalasyon sağlayabilmesi hem analog çıkış verebilmesi için 

4N25 optokuplörü kullanılmıştır. Çıkış gerilimi ile doğru orantılı olarak optokuplör içindeki 

ledin parlaklığını değişir. 3.3V ile 0 V arasında çıkış vermektedir.  

Akım okuma için: 25 A maksimum akım okuyabilen akım trafosu kullanılmıştır. 

Duyarlılığı 1A /25 m V’tur. Akım trafosunun gerilim seviyesi düşük olduğundan dolayı 

çıkışındaki gerilimi yükseltmek için evirmeyen yükseltgeç yapısı kullanılmıştır. 

Şekil 7.3. Gerilim Okuma ve Akım Okuma Devresi 
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Giriş güç devresi: 

220 AC dalgayı 310 V (DC) dalgaya çevrilmiştir. Kontorolör, opamplar , optokuplörlerin, 

mosfet sürücülerin beslemeleri için AC hattan izalasyonu sağlayabilmek için 220   /  

2*18V transformatör kullanılmıştır. 18 V AC gerilim 24 V DC gerilime, 5V DC gerilime ve 

3.3 V DC gerilime dönüşütürülmüştür. 

Şekil 7.4 Güç Kısmı 

 

Gate sürücü:  

Yarım köprü dönüştürücüde 2 adet Mosfeti sürmek, tam izalasyonu sağlayabilmek ve 

belirlenen Mosfete istenilen VGS (op) gerilimi sağlayabilmesi için DC-DC çevirici olarak 

+15V, -3V çıkış verebilen RECOM kullanılmıştır. Mosfet sürücü entegresi olarak 

1ED3124MU12H kendi içinde de izalasyonlu Mosfet sürücü kullanılmıştır. Tasarımda 

gate dirençleri, sürücü kapasiteleri ve recom tasarımında datasheetten faydalanılmıştır. 

Şekil 7.5 Gate Sürücü 
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Kontrol algoritması olarak daha çok akım kontrolü yapılacağı için; akım değerlerini 

izleyebilmek için 7 segment 2 adet display kullanılmıştır. 

 

Şekil 7.6 Akım Görme Devresi 

Anahtarlama devresi: 

Trafo primer tarafında yarım köprü topolojisi ile +155V, -155 V anahtarlama yapılır. 

Yumuşak anahtarlama için Mosfetlere snubber devresi eklenmiştir. Mosfet gate 

bacaklarının statik elektriklenmeden iletime girmemesi için 10k direnç atılmıştır. Çıkışta 

ultra fast diyot olarak MUR1560G kullanılmıştır. 

            Şekil 7.7 Anahtarlama Devresi 

Kontrolör devresi:  
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Kontrolcü devresinde 3 ADC; Akım okuma, Gerilim okuma, Sıcaklık okuma 

Hıgh sıde ve Low sıde mosfetleri sürebilmek için 2 PWM bacağı. 

Debug ledleri için 2 adet GPIO pin çıkışı verilmiştir. 

Şarj durumunu ve hataları gösterebilmek için RGB Led çıkışları ayarlanmıştır. 

Sıcaklık sensöründen gelen aşırı sıcaklık değerine göre sistem kendini kapatır. 

Şekil 7.8 Kontrolör Konfigürasyonu 

Şekil 7.9 Kontrolör Devresi 
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7.b. Simülasyon Çalışmaları 

Gerilim okuma, anahtarlama sinyalleri, trafo çıkış sinyalleri, trafo çıkış filtresi 

simülasyonumuzu Proteus programında gerçekleştirdik. 

 

Şekil 7.10 Gerilim Okuma Devresi 

Gerilim okuma dirençlerini belirledikten sonra 96V çıkış geriliminde optokuplör çıkışımız 

1.64 V. Çıkış gerilimimiz 135V iken optokuplör çıkışımız 2.85 V’tur. 

Anahtarlama sinyalleri %46 duty %8 dead time olarak ayarlanarak trafonun primer 

tarafına +155V, -155V gerilim uygulanmıştır. 

 

                      Şekil 7.11 Şarj Sistemi Simülasyonu 

Trafo girişinde görüldüğü üzere +155V, -155V AC dalga görülür. Trafo çıkışında ise 2 

sekonder olduğu üzere +75, -75 V görülmektedir.  
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Şekil 7.12 Trafo Giriş ve Çıkış Sinyalleri  

2 diyotlu tam doğrultmaç devresinde oluşan sinyalde negatif alternasta olan sinyaller 

pozitif tarafa geçmiştir. Çıkış gerilimine yakın 134 V elde edilmiştir. 

 

              Şekil 7.13 Çıkış Diyotlarının Ortak Uçları Çıkışı  

7.c. Baskılı Devre Çalışmaları  

Baskı devre çalışmalarımız EAGLE programında gerçekleştirdik. Soğutucu tasarımı için 

piyasada bulunan soğutucu boyutlarını kullandık. Fan soğutma sistemi, düşük 
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anahtarlama frekansı ve Mosfetlerimizin SiC teknoloji olması ile ısınma problemini 

çözmeyi hedefledik. 

 

Şekil 7.14  

Baskı devre çiziminde kaçak akımdan oluşacak problemleri gidermek amacıyla 

Mosfetlere koyulan snubber devreleri yakın çizilmiştir. Pozitif gerilimler ve Negatif 

gerilimler genelde 2 ayrı yolda çizilmiştir. 

Şekil 7.15 
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7.d. Üretim Çalışmaları  

Devremizin lehimleme işlemini test aşamalarına göre gerçekleştirdik.  

1-) 220 AC gerilimi 310 V DC gerilime dönüştüren kısmın lehimleme işlemini 

gerçekleştirdik  

2-) 220 AC gerilimi 24 V DC gerilime dönüştüren kısmın lehimleme işlemini 

gerçekleştirdik 

3-) 24V DC gerilimi 5 V DC gerilime ve 3.3 V DC gerilime dönüştüren kısmın lehimleme 

işlemini gerçekleştirdik. 

4-) Kontrolör ve diğer bileşenleri lehimleyerek çalıştığını gözlemledik. 

5-) Mosfet, Trafo ve çıkış filtresis lehimleme işlemini yaptıktan sonra test aşamalarına 

geçtik. 

Şekil 7.16 

7.e. Test Sonuçları  

Testlerimizin aşamaları sırasıyla; 

1-) Harici güç kaynağı ile 24 V DC gerilim vererek kontrolör PWM çıkışlarını ve gate 

sürücü çıkışlarını gözlemledik. 
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Şekil 7.17 Boşta Gate Driver Çıkışları +15V/-3V 

2-) Harici güç kaynağı ile devremizin 310 V DC tarafına 120 V DC gerilim uygulayarak 

VGS arasını gözlemledik. Çıkış gerilimimiz 120 V DC ‘de 56.4 V’ tur. VGS sinyallerinde 

boştaki aşım ve pickler yok olmuştur. 

3-) Devre çıkışına seri olarak Şarj sisteminden 4 A akım çekilecek şekilde kör yük 

bağladık. Trafomuzun sekonder iki ucunun sinyallerini gözlemledik. Devremizi 10 dk 

boyunca çalıştırarak ısınma sorununu gözlemledik. Sekonder çıkış geriliminde oluşan 

aşımlar 250 V olarak osiloskoptan izledik. Hızlı diyotların kırılma gerilimini aşan bir sinyal 

ölçmedik.  

 

Şekil 7.18 120v Dc’ De Vgs Sinyalleri       Şekil 7.19 İstenilen Akım Çekilirken Trafo Sekonder Sinyali 
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7.f. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Yarım Köprü 

Güç Seviyesi :  600 Watt 

Çıkış Voltaj Aralığı :  150V-135V 

Çıkış Akım Salınımı :  0.8 A 

Giriş Güç Faktörü :  0.85 

Güç Çevrim Verimi :  %75 

PWM Kontrol Entegresi :  DSPIC33EP64GS 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

 4A Sigorta-LM35 Sıcaklık 

Sensörü, 50R NTC 

Baskılı Devre Boyutu :  261mm*218mm 

 

 9. Batarya Paketleme 

Batarya paketi 5 paralel 32 seri li-ion hücreden oluşmaktadır. 

9.a. Batarya Hücrelerinin Özellikleri  

Batarya paketinde LG Chem INR18650HG2 li-ion pilini kullandık. Hücreler için 

üreticisinin belirttiği karakteristik özellikleri ve bir hücreden elde ettiğimiz değerler; 
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● Rate Performance 

 

 

● Cycle life (7.5A, RT & 40℃) 

 

 

Running Time and 

Temperature Rise 

 

Cycle life (20A, RT) 
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Cycle life (10A and 15A, RT)  

 

 
● Cycle life (Pulse Cycle, RT) 

 

 
● Low Temperature Discharge Profiles (10A) 

 



 

78 
 

 

● Safety Test (Hot box and Overcharging) 
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Dimension of HG2 

 

Batarya paketimizdeki pil seçimimizi motorumuza göre 

yaptık. Motorun çekebileceği maksimum akım 62 amper 

olduğu için bu akım değerini karşılayabilecek bir pil 

tercih ettik. Bunun içinde LG Chem INR18650HG2 pilini 

kullanacağız. Her bir pilimiz 20 amper çıkış verebiliyor. 

5 paralelde 100 amper akım yapıyor bu da motorun 

istediği maksimum akım değerini rahatlıkla karşılıyor.  

 

9.b. Batarya Paketinin Özellikleri 

Her bir pilimizin kapasitesi 3000 mAh’dir 5 paralel pil paketimizde 15000mAh 

kapasitemiz oluyor. Lityum ION pillerin maksimum voltu 4,2 olduğu için maksimum da 

32*4,2=134,4 çıkış voltumuz olacaktır. Nominalde ise Lityum ION piller 3,6volt 

vereceğinden dolayı, nominalde de 3,6*32=115,2 çıkış voltumuz olacaktır. Standart 

şarjda her bir pil için 4,2 V 1,5 ampere ihtiyaç var. Hızlı şarjda da 4,2volt 4 ampere 

ihtiyacımız var. 

9.c Batarya Kutusu Malzemesinin Özellikleri 

Batarya kutusunda öngörülebilecek aksiliklere karşı; herhangi bir yanma, patlama, 

ısınma vb. gibi durumlarda batarya kutusunun yapısı alev ilerletmeyen, ısıyı ve elektriği 

iyi iletmeyen özelliklere aynı zamanda hafif bir malzeme özelliklerine sahip olması 

gerekiyor. Bu durumları öngörerek gerekli araştırma ve analizler yapılarak batarya 

kutusunun en dış katmanını takviye malzemesi olarak aramid elyaf olan Kevlar®29   ve 

matris malzemesi olarak da alev ilerletmeyen reçine ile (ilkester FR-40) üretilmiştir. Bu 

şekilde aksi durumlara müdahale etme imkânı oluşturuluyor. Güvenliğin yanında da 

düşük ağırlık ve yüksek mukavemet sağlayarak verim anlamında da avantaj sağlanıyor. 

Kullanılan malzeme sıcaklık artışında değişime uğradığı için max dayanabileceği 

sıcaklık ve max dayanabileceği kuvvet önemli bir etmen. Bu bağlamda malzemenin 

teknik veri sayfasından yola çıkılarak sıcaklık dayanımı ve kuvvet dayanım kontrolü 

yapılmıştır. Tablo 9.1 belirtildiği üzere malzeme istenilen değerleri karşılamaktadır. 

 

Tablo 9.1 

Gerilme direnci 3620 MPa 

Termal iletkenlik 0.0400 W/m K 
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Özellikleri 

 

birim Kevlar 29 

Kevlar 

49 

Tip  

denier 

(dtex) 1500(1670) 1140 . 

Yoğunluk   1,44 . 1,44  . 

Kopma 

Mukavemeti N 338 . 264 . 

Kopma 

Mukavemeti MPa 2920 . 3000 . 

Gerilme mödülü MPa 70500 . 112400 . 

Kopmada Uzama % 3,6 . 2,4 . 

Kevlar 29, Kevlar 49 için%3.6'ya karşı% 2.4'lük bir kopma uzamasına sahiptir ve Kevlar 

49'un esneklik modülünde Kevlar 29'dan neredeyse% 30 daha yüksektir. Tablo 2, bu iki 

tip lifin tüm tiplerinin özelliklerini göstermektedir. Lif bükülmesinin mukavemetine bağlı 

faktörün yanı sıra, Kevlar kordonu oluşumu sırasında ilave edilen ipliklerin kuvvetine 

etkisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Yüksek seviyede Kevlar özellikleri sadece yüksek 

sıcaklıklarda değil, aynı zamanda düşük arktik sıcaklıklarda da gözlemlenir. -46 ° C'lik 

bir sıcaklıkta, mukavemet değişmez, modül hafifçe artar, uzama da hem lifler boyunca 

hem de boyunca değişmez. Bu nedenle veriler, sadece yüksek değil, aynı zamanda 

düşük sıcaklıklarda da yüksek performanslı Kevlar elyaflarını göstermektedir ki bu da 

önemli bir pratik öneme sahiptir.  
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Polimer zincirlerinin oryantasyonu 

Kevlar 49'da Kevlar 29'a göre çok daha 

mükemmeldir. Bunun nedeni Kevlar 

49'un yüksek sıcaklıkta gerilim altında 

kurutulmuş Kevlar 29'un ısıl işlem 

süreci ile yapılması, dolayısıyla su 

moleküllerinin geçişinin olmasıdır. 

Kevlar 49'da çok daha küçüktür 

(Ahmed, 2014). Kevlar elyaflarının 

mukavemet özelliklerinin en önemli 

özelliği, çeşitli sıcaklıklarda maruz 

kalma süresine bağlı olarak 

mukavemet elyafına bağlı olmasıdır.  

Şekil 9.1’de görülebileceği gibi, 155 ° 

C'ye kadar olan sıcaklıklarda, Kevlar 

elyafın mukavemeti çok az değişir (%3-

4). Sıcaklık 175 ° C'ye yükseldiğinde, 

125 için mukavemet değişikliği 

neredeyse 3 kat azalır. 245 ° C'lik 

sıcaklık bu sıcaklıkta kritiktir Kevlar 

elyaf, 2-2.5'lik bir azalma ile sadece 25 saat sergilenebilir. Böylelikle 195 ° C'ye varan 

sıcaklık aralığında Kevlar elyafın mukavemet özelliklerini uzun süre etkin bir şekilde 

koruduğu görülmektedir. 

Şekil 9.1 Farklı sıcaklıklarda bekleme süresinin bir fonksiyonu olarak Kevlar elyaf 

mukavemeti. 

Kevlar'ın dış etkenlere karşı en önemli kararlılığı ultraviyole radyasyonla etkileşimidir. 

Şekil 9.2, güneş ışığından gelen Kevlar fiber radyasyonun absorpsiyon spektrumlarını 

göstermektedir. 300 ila 480 nm dalga boyuna sahip üst üste binen bir bölgenin olduğu 

görülebilir, burada aktif Kevlar güneş spektrumunun ultraviyole radyasyonunu absorbe 

eder. 
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Şekil 9.2 Kevlar elyaf emiliminin ve güneş ışığının grafiği 

Önceki paragraflardan, bu iki tür Kevlar - Kevlar 29 ve Kevlar 49'un bazı benzer 

özelliklere sahip olduğu ve aynı zamanda çok farklı olduğu açıktır. Karşılaştırma, Kevlar 

fiberin cam fiberlerden daha az dayanıklı olduğunu ve bu bağlamda yüksek oranda 

karbon fiber olduğunu göstermektedir. Öte yandan, elastisite modülü cam elyafı bile aşar 

ve yüksek mukavemetli bir polietilene yakındır. Kesinlikle neredeyse iki kat karbon fiber 

ve çelik tel verir. Kopmadaki uzama ile ilgili olarak, Kevlar elyaflar yüksek mukavemetli 

polietilen, çelik tel ile tek seviyededir ve karbon elyafından önemli ölçüde daha yüksektir. 

Poliamid ve polyester iplikler Kevlar'dan daha güçlüdür. Veriler, Kevlar elyaflarının çok 

yüksek teknolojiye sahip olduğunu ve polimer elyaflar için yüksek düzeyde işlenebilirlik 

sağladığını göstermektedir. Sonuç olarak Kevlar 29 ve Kevlar 49 gibi malzemelerin 

oldukça karmaşık kompozitler olduğunu söylemeye değer. 

Patlama veya yanmalara karşı sıcaklık dayanımı fazla olması gerektiği için bu malzeme 

uygun. Ancak daha fazla çalışıp araştırma yaparak yeni malzeme kullanmak 

mümkündür. Kullandığımız malzemenin sıcaklık dayanımı ve hangi sıcaklıkta ne kadar 

bozulduğu şekil 9.3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.3 (sıcaklığa bağlı olarak kevlardaki bozulmadan kaynaklı ağırlık değişimi) 

Kevların özellikleri; 
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-Kevlar malzemenin kimyasal yapısı, tekrarlayan zincirler arası bağlardan oluşur. Bu 

zincirler hidrojen bağları ile çapraz bağlanır ve eşit ağırlık temelinde çelikten 10 kat daha 

fazla çekme mukavemeti sağlar.   

-Kevlar elyaf o kadar sıkı örülmüştür ki onları ayırmak neredeyse imkansızdır. (Bir 

kevların ortalama Young Modülü:124.00 GPa'dır. Özgül Modülü ise: 0.08857 GPa-

m3/Kg'dır.) 

-Kevlar yırtılma, kesilme ve delinmelere karşı güçlü bir koruyucu bariyer sağlar.   

(Kevların maksimum mukavemet değeri: 1379 MPa'dır) 

  

 

 

 

 

 

Şekil 9.4 Kevlar Elyaf 

Araştırılan bilgiler,yapılan analizlerin sonucunda batarya paketini  Kevlar®29  ve alev 

ilerletmeyen reçine ile  (ilkester FR-40)  üretilmiştir.Kompozit üretimimizin yapım 

aşamasından birkaç görsel aşağıda verilmiştir. 

          Şekil 9.5 Kevlar Plaka                                             Şekil 9.6 Kevlar Elyaf Kesimi 
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Ve üretimi tamamlanan batarya kutusunun araç üzerindeki görseli; 

 

Şekil 9.7 Kevlar Batarya Kutusu 

9.d. Batarya Modülleri Veya Paketinin Isıl Analizi 

9.d.1. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Soğutma Yöntemleri ve Amaçları 

Bataryanın çalışma performansı, ömrü ve maliyetini elektrikli araçların performansı, 

ömrü ve maliyeti olarak düşünülebilir. Batarya sıcaklığı, ilk çalıştırmada ve ivmelenme 

sırasında bataryanın verimliliğini etkilemektedir. Ayrıca sıcaklık batarya ömrünü 

etkileyen en önemli faktörlerdendir. Bataryaların her birinin kendileri için özel optimum 

çalışma sıcaklık noktası vardır. Kullandığımız Lityum-İyon piller için batarya içi sıcaklığın 

60°C üzerine çıkıldığında batarya kapasitesinin ve performansının önemli ölçüde 

düştüğü sonucuna varılmıştır. 

Soğutma sisteminin amacı; bataryayı optimum sıcaklık aralığında tutmak, performans ve 

yıpranma arasında en iyi dengeyi sağlamaktır. Paket içerisindeki sıcaklık dağılımı her 

noktada eşit olmalı aksi taktirde sıcaklık gradyanı hücreler arasında farklı seviyede 

yıpranmaya ve bu nedenle de her bir hücre için farklı şarj deşarj davranışına sebebiyet 

verebilmektedir. Soğutma sistemimizin içeride oluşturduğu hava akışı bizlere bu 

dengelemeyi sunabilmektedir. 

Lityum-iyon batarya ömrünün sıcaklığa bağlı çalışma şartları Şekil 9.8’de görülmektedir. 

İdeal çalışma aralığı şekilden anlaşıldığı gibi 20 °C ile 60 °C arasındadır.  
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Şekil 9.8 Lityum-İyon Batarya Ömür Sıcaklık Grafiği 

9.4.2 Hava Soğutmalı Fan Destekli Batarya Kutumuzun Termal Analizi 

Bataryamızdaki pilleri soğutmak için iki adet fan ile hava desteği sağlanmaktadır. 

Pillerimizin 60°C ve sonrasına çıkmasına izin verilmemektedir ve bu sayede sürekli 

uygun çalışma aralığında kalması sağlanmaktadır. 

Yarış anında batarya kutusu bölmesi 55 °C’lere çıkacağını tahmin ediyoruz. Elimizdeki 

fanlar 1500 dev/dk ile dönecek olup (Radiusları 40 mm olan fanlar vardır.) yaklaşık 6.25 

m/s hıza ulaşıyordur. Hava girişi olan alanımız 2 x 0,005024 m2’dir. Hava 

yoğunluğumuzu 1,225 kg/m³ aldığımızda kütlesel hava debimiz 0,039 kg/s oluyor. 

Aşağıdaki analiz ortam sıcaklığı 35 derece alındığında 1 atm basınçta ve yukarıdaki 

veriler dikkate alınarak yapılmıştır. Batarya kutumuzu Şekil 9.4.2 ‘de görebilirsiniz 

 

 

İçerideki havanın batarya kutusu 

içindeki akış analizi ve batarya 

kutusunun duvarlarının termal analizi 

Şekil 9.4.3 ve Şekil 9.4.4 ‘de 

görülmektedir 

 

Şekil 9.9 Araç Üstünde Batarya Kutusu 
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Şekil 9.10 Kutunun Duvarlarının Termal Analizi             Şekil 9.11 Ortam Şartları Altında   

Havanın İçerideki Hareketi 

9.e. Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

SAGUAR-e aracında modüler batarya paketi kullanımı tercih edilmiştir. Bu tercihin 

sebebi değişken voltajlı paket elde edilebilmesi ve olası sorunlarda sorunlu modülün 

çıkartılıp yenisi ile değiştirilebilme imkanı sağlamasıdır. 

Modül yapısında yanmaz filamnet kullanılarak 3d printer ile basım işlemi yapılmıştır. 

          Şekil 19.12 Çizim-Render-Son Ürün                                              

Şekil 19.14 Modül İç Yapısı 

1 Seri modüller birbirine bakır baralar ile vidalanarak bağlanmaktadır. 

Şekil 19.13 Modül İç Yapı 



 

87 
 

Kendi içinde paralel bağlantı nikel baralar ile yapılmaktadır. 

 

Şekil 19.15 Modül 32 seri düzeni ve havalandırma sistemi 

 

Şekil 19.16 Birleştirilmiş 32 seri batarya paketi 

9.f. Batarya soğutma sistemi detayları 

9.f.1 Hava Soğutmalı Sistem                                                                                                                                                      

Giriş havası direkt atmosferden veya kabinden alınabileceği gibi klima sisteminin 

ısıtıcısından veya ev operatöründen alınabilir. Bunlardan ilki pasif hava sistemi ikincisi 

aktif hava sistemi olarak adlandırılır. Aktif sistem soğutma veya ısıtma gücü sunabilir ve 
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bu sistemin gücü 1 KW ile sınırlıdır. Pasif sistem ise birkaç 100Watt soğutma veya 

ısıtma gücü sunabilir. Aktif hava soğutmalı ve pasif zorlamalı hava sistemi olarak 

adlandırılırlar. Şekil 9.17’de aktif ve pasif zorlamalı hava sistemi görülmektedir. 

 

Şekil 9.17: Aktif ve Pasif Zorlamalı Hava Sistemi 

9.g Preşarj Devresi Tasarımı 

 

 

 

 

Şekil 9.18 Preşarj devresi 

İlk başta iki kontaktörümüz de kapalı konumda, önce preşarj kontaktörü açılarak direnç 

üzerinden motor sürücümüzdeki kapasitörler doldurulmaktadır. Daha sonra preşaj 

kontaktörü kapatılıp main kontaktörü açılarak motorumuzu döndürmeye hazır hale 

getiririz. Motor sürücüden gücü kestikten sonra eğer yük kalırsa main kontaktörü 

kapatılıp preşarj kontaktörü açılarak kalan yük direnç üzerinden boşaltılır. 

11. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

Raporumuzun Araç Kontrol Kısmı kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

Araç kontrol sistemi, araçta kullanılan bileşenlerin anlık durumunu kontrol eden ve 

denetleyen bir yapıdır. Biz aracımızda motor sürücü, batarya yönetim sistemi, güvenlik 

önlemi almak için elektrik tesisatını kontrol eden bir AKS tasarladık 

 

https://sendgb.com/E413F7jfDSL
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Şekil 11.1 AKS (ARAÇ KONTROL SİSTEMİ) akış diyagramı 

AKS (ARAÇ KONTROL SİSTEMİ tasarımına başlarken bizden ne isteniyor, biz ne 

yapabiliriz ve üzerine ne ekleyebiliriz? Bu soruları cevaplamak için Şekil 11.1’de 

gösterilen akış diyagramı çıkardık 

Oluşturduğumuz akış diyagramından yola çıkarak Şekil 11.2’de gösterilen AKS kartımızı 

tasarladık. AKS (ARAÇ KONTROL SİSTEMİ) kartımız araçta bulunan 12V converter ile 

beslenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Şekil 11.2 AKS kartı 
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11.a Motor Tork Kontrolü  

 

Motor tork kontrolü, motor hızı ne olursa olsun motor akımını 

sınırlayarak yani kontrol ederek aslında motor gücüyle 

oynadığımız sürüş motor tork kontrolüdür. Bu döndürme kuvvetini 

(Tork), istediğimiz hız değerlerinde yolun isterlerine göre oynama 

yaparak sürüş gerçekleştirebiliyoruz. 

Sol tarafta verilen görselde Hız potansiyometresi ile istenilen son 

hızı ayarlıyoruz, sonrasında akım sınırlayarak tork kontrollü sürüş 

gerçekleştiriyoruz. 

Şekil 11.3 Tork kontrolü için kullandığımız potansiyometreler 

11.b Geri Kazanimli Frenleme Optimizasyonu 

Bu konuda bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

11.c Araç Enerji Yönetim Sistemi 

Bu konuda bir çalışmamız bulunmamaktadır. 

11.d ARAÇ İÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ 

Motor sürücümüz ve batarya yönetim sistemimizde CAN haberleşme protokolünü 

kullanarak haberleşme ve kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz.  

 

Bu sayede motor sürücümüzden, çekilen akım, hız ve motor sıcaklık ve toplam gerilim 

değerlerini CAN üzerinden alıyoruz ve UART haberleşmesini kullanarak araç içi Nextion 

ekranımızda bu verilerin gözlemlenmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde BMS’ den CAN 

haberleşmesi ile aldığımız 32 pil hücre gerilimlerini, pil sıcaklıklarını ve toplam gerilimi  

ikinci ekran olarak kullandığımız 7inch Nextion ekrana UART ile gönderiyoruz. 

Şekil 11.5 MCP2551 CAN ENTEGRESİ BOARD  
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Şekil 11.6 Araç içi Nextion ekranının görünümü 

CAN entegresinden yazdığımız kod ile aldığımız verileri yine yazdığımız kod ile UART 

haberleşmesini kullanarak Nextion ekrana bu verileri basıyoruz. 

Şekil 11.7 Can entegresinden veri okumak 

için yazılan kod  

 

 

 

Şekil 11.8 Nextion Ekrana Veri Basmak İçin Yazilan Uart Haberleşme Kodu 
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Ekrana bastığımız bu verileri ayrıca Pit ekranına göndermek için xBee RF modüllerini 

kullanıyoruz. 

 

                         Şekil 11.8                                                         Şekil 11.9 

UART ile xBee üzerinden Pit ekranında bulunan xBee haberleşmesini yazdığımız kod ile 

gerçekleştiriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11.10 

Şekil 11.10 xBee RF modülü PCB görünümü 
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Gönderdiğimiz dataların Pit ekranında 

anlamlı hale gelmesi için C# ile kod yazıldı. 

 

 

Şekil 11.12 

Şekil 11.11 xBee haberleşmesinde Pit ekranına veri göndermek için yazılan kod 

Şekil 11.11 Araç içi ikinci Nextion arayüzü 

Şekil 11.13 Pit ekranına gelen dataların anlamlandırılması 

Şekil 11.14 Anlamlı hale gelen dataların Pit ekranında ilgili yerlerde 
gösterilmesi 
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11.e. ARIZA TEŞHİSİ 

BMS’ten ve Motor sürücümüzden elde ettiğimiz verileri hem sürücüyü bilgilendirmek için 

araç içi Nextion ekrana hem Pit ekibini bilgilendirmek için Pit ekranına yansıtıldı. Ayrıca 

Pit ekibi tehlike anında Pit ekranından aracın motor sürücü veya BMS bağlantısını röle 

ile kontrol ederek anında müdahale edebilir. 

11.f. TELEMETRİ EKRANI 

Saguar-e aracımızın araç kontrol sisteminden bilgileri aldığı Telemetri Ekranının 

tasarımını yapmaya ilk olarak geçmiş yıllarda yapılan ekranları inceleyerek başladık. 

Önceliğimiz Güneş ekrana vurduğunda renklerin göz yormaması ve pilot tarafından 

ekranın anlaşılabilir olması. PowerPoint, Excel, Photoshop gibi uygulamalarla arka 

planımızı tasarladık. Bu tasarıma Batarya Yönetim Sisteminden (BMS) aldığımız batarya 

hücresinin sıcaklığını, akımını ve gerilimini açık bir şekilde yerleştirdik. Yarış esnasında 

süreyi iyi kullanabilmek için geçen süreyi ve tur sayısını ekranımızda belirttik. Aynı 

zamanda motordan ve motor sürücüden aldığımız bilgileri de göze hitap edecek şekilde 

konumlandırdık. Nextion ekranımızın kendine ait programı (Nextion Editor) olduğu için 

hazırladığımız arka planı programa atarak sayısal verilerin yanında progressbarlar 

kullandık. Bu şekilde telemetri ekranımızı güzelleştirdik ve daha anlaşılır hale getirdik. 

Çeşitli kodlar kullanarak ekranımız çalışır hale gelmesini sağladık. 

Araç içerisine iki tane farklı boyutta (4,3 inç ve 7 inç) ekran koyduk. 4,3 inç ekranı 

direksiyona (yan), 7 inç ekranı ise pilot koltuğunun sağ tarafındaki ön konsol üzerine (dik) 

yerleştirdik. 

Direksiyon üzerindeki ekrana pilotun sürüşünü kolaylaştıracağını düşündüğümüz hız, 

süre, tur sayısı, akım ve gerilim verilerini yerleştirdik. Aynı zamanda diğer ekranda 

herhangi bir hata oluştuğunda pilotu uyaracak bir levha koyduk. Bu levha araç seyir 

halinde ve bir hata yokken görünmeyecek fakat bir hata olduğunda pilotun dikkatini 

çekecek şekilde yanıp sönecektir.  

Ön konsol üzerindeki ekranda ise iki farklı sayfa tasarladık. Böylelikle verileri 

yerleştirirken sıkıştırmak zorunda kalmadık ve göze hitap eden bir ekran tasarımı yaptık. 
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Direksiyon üzerindeki 4,3 inç telemetri ekranı: 

 

Şekil 11.15 Telemetri Ekranı 1/ 4,3 inç ekran 

1. AKS kartından aldığımız GPS verisi ile başlangıç noktasına her geldiğinde atacak 

bir tur sayacı kodladık. 

2. Akım verisini görmek için programdan float koyarak kodladık. 

3. Pilot silecek butonuna bastığında silecek çalışacaktır. Silecek açık olduğunda 

beyaz silecek sembolü kapalıyken ise gri silecek sembolü ekranda gözükecektir. 

4. Far için programdan buton ekledik. Pilot ön farları açmak için bu butona bastığında 

hem ekrandaki hem de araç üzerindeki farları yakacaktır. Bu ekranda farlar 

kapalıyken gri Saguar-e gözü varken farlar açıldığında beyaz Saguar-e gözü 

olacaktır. 

5. Tehlike anında herhangi bir hata komutu geldiğinde pilota uyarı vermek için yanıp 

sönen levha. 

6. Gerilim verisi görmek için programdan float koyarak kodladık. 

7. Pilotun süre takibini yapabilmesi için geçen süreyi de ekranımızda gösterdik. Başla, 

dur, sıfırla butonları ile pilot istediğinde sayacı başlatacak, durduracak, kaldığı 

yerden devam ettirecek ve sıfırlayacaktır. 

8. Hız verisi için orta kısımda büyük bir tasarım yaptık ve kodladık. 
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Ön konsol üzerindeki 7 inç telemetri ekranı (2 sayfa): 

1. Virajlarıyla ünlü İstanbul Park yarış 

pistinin takibini pilotumuzun daha kolay 

yapabilmesi için, AKS kartından aldığımız 

konum verisi ile pist üzerinden hangi noktada 

olduğumuzu gösteren bir tasarım yaptık. Pist 

görselinin üzerinde progresbarlar kullandık. 

AKS kartından aldığımız konum verisini hangi 

viraja daha yakınsa o virajın üzerindeki 

konum işareti yanacak şekilde kodladık. 

     

 

 Şekil 11.16 Telemetri Ekranı 2/ 7inç ekran 1/2 

2. BMS (Batarya Yönetim Sistemi)’den aldığımız gerilim, akım, batarya sıcaklığı 

verilerini programın bize sunduğu Number aracı ile tanımladık ve çeşitli kodlar 

kullanarak ekrana yazılmasını sağladık. Aynı zamanda aldığımız bu değerler ile 

anlık harcanan gücü Nextion Editor programında hesaplattık. AKS kartından 

aldığımız hız verisini de ekrena ekledik. 

3. Saguar-e aracımızın görseli ile SoC (State of charge) göstererek hem tasarımı 

güzelleştirdik hem de anlaşılır bir görüntü elde ettik. Aynı zamanda araç görseli 

üzerinde ön farların konumuna buton ekledik. Pilot ön farları açmak için bu butona 

bastığında hem ekrandaki hem de araç üzerindeki farları yakacaktır. 

4. SAİTEM butonuna basarak bir sonraki sayfaya geçilecek şekilde kodladık. Aynı 

zamanda sayfanın herhangi bir yerinden de kaydırıldığında bir sonraki sayfaya 

geçilecektir. 

 

5. Motor sürücüden aldığımız motor sıcaklığı verisini araç 

üzerinde motorun olduğu yerde gösterdik. 

6. Güvenlik açısından 2. Sayfamızı tamamen hücre 

gerilimlerini göstermek için ayırdık. BMS kanalından aldığımız 

32 seri pil hücresinin gerilimlerini gösterdik. 2,2volt değerinin 

altında pilota uyarı vermesi için yeşil progressbarların 

kırmızıya dönecek şekilde kodladık. 

 

Şekil 11.18 Telemetri Ekranı 4/ 7 inç ekran 2/2 
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11.g. TELEMETRİ   

Kullanacağımız ürün Xbee Pro Zigbee S2C modülüdür.   

  

 

Şekil 11.19 xBee Çalışma Aralığı 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11.20 xBee Elektriksel Özellikleri 

Araç Kontrol Sistemi kartımızdaki Xbee modülümüz direkt olarak işlemcimiz ile UART 

üzerinden haberleşir, pit bilgisayarımıza bağlı olan Xbee modülümüz UART-TTL 117 

dönüştürücü arayüz ile gelen dataları ayıklayarak dataları pit ekranına çekmektedir. 

Şekil 11.22’de örnek gösterilmektedir. 

Şekil 11.22 İletişim bağlantı örneği 

Araçta bulunan xBee, araç üzerindeki elektrik ve elektronik sistemle haberleşen AKS 

kartımıza entegre edildi. Kullandığımız değişkenlerden aldığımız hız, gerilim, aracın 

harcadığı güç, çekilen akım, motor sıcaklığı, pil hücre sıcaklıkları, konum bilgilerini 

          Şekil 11.19 xBee çalışma frekans araığı 

           Şekil 11.21 xBee haberleşme hızı 

                                  Şekil 11.20: xBee elektriksel özellikleri 
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belirlenen frekansta yayınlayarak Pit ekranına bağlı bulunan xBee’ye yazdığımız kod 

sayesinde gönderir.  

AKS kartımıza bağlı bulunan xBee AKS kartımızdan şifreli paket halinde aldığı bu verileri 

Pit ekranına bağlı olan xBee’ye gönderir. 

Pit ekranına gelen ve pit ekranından gönderilen verilerin yarış esnasında parazitlerden 

etkilenmemesi için dataları şifreleyerek yolluyoruz. Acil durum anında aracın elektriğini 

kesebilecek röleyi tetiklemek için Pit ekranına eklediğimiz “Motor Kapa” özelliğini bu 

sayede güvenli şekilde kullanabiliyoruz. 

Veri Tipleri 

Hız: Aracın anlık hızı  

Pil: Anlık pil gücü 

Pil Gerilimi: Anlık pil gerilimi 

Güç: Üretilen güç 

Akım: Sistem üzerinden geçen 

akım 

Sıcaklık: Motorlardaki sıcaklık 

Gerilim : Motorlara uygulanan 

gerilim 

Pil Sıcaklığı : Pil hücrelerindeki 

ortalama sıcaklık 

Hücre Gerilimleri : Her bir pil hücresinin ayrı ayrı gerilimi 

Tur Sayısı : Aracın pistteki tur sayısı 

Süre : Yarış başlangıcından itibaren geçen süre 

Konum : Aracın pistte bulunduğu konum       Alınan Yol : Aracın aldığı yol 

11.g.1. Veri Kaydı 

Yazdığımız kod ile aldığımız verileri ayrıştırarak ilgili sekmelerde bu dataları gösterdikten 

sonar veriyi sıkıştırarak XML dosyası içine yazdırarak kayıt tuttuk. Bu XML dosyasını 

çeşitli formatlara dönüştürerek belgelendirmekteyiz. 

 

Şekil 11.23 Pit bilgisayarı 
arayüzü 
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11.g.2. Testler 

Visual Studio Form uygulamasını kullanarak tasarladığımız arayüzde, xBee’yi 

bağladığımız COM ve BAUD RATE değerlerini seçerek bağlantı kuracak şekilde 

kullandık.  Yarışacağımız pist için bu arayüzden testlerimizi gerçekleştirip uygun anteni 

seçtik. Arayüz kodlarını C# dilnde yazdık. 

 

Şekil 11.25 Test sistemi için yazılan koh (1)   Şekil 11.26 Test sistemi için yazılan kod(2) 

 

  

Şekil 11.24 Log kayıt örneği 
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11.h. AKS KUTUSU 

 

 AKS kartını koruyabilmek amacıyla Catia programından tasarladığımız kutuyu, kartta 

oluşabilecek herhangi bir yangın durumunda araca zarar vermemesi amacıyla yanmaz 

filament kullanarak atölyemizde bulunan 3D printerda ürettik. 

Şekil 11.27 Test sistemi için tasarlanan arayüz 

Şekil 11.28 Test sisteminin 
denenmesi(1) 

 

Şekil 11.29 Test sisteminin 
denenmesi(2) 
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AKS Kartı Kutumuzun Görselleri 

  

                    Şekil 11.30 3D Catia Çizimi                Şekil 11.31 3D Render Görseli 

 

 

                             Şekil 11.32 AKS Kartı Kutumuzun Araç Üstünde Görseli 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları :  

Motor Tork Kontrolü, Araç İçi 
Haberleşme Sistemi, Arıza 
Teşhisi,Araç Durumunun 
İzlenmesi ve Kullanıcıya 
İletilmesi, Araç Verilerinin 
İzleme Merkezine 
Aktarılması, 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

:  STM32 

AKS G/Ç sayısı :  7 GİRİŞ/7ÇIKIŞ 
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Elektronik Devre 
Tasarımı 

:  EAGLE 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  EAGLE 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

:  PCBWAY (ÇİN) 

Yazılım Algoritması :  STM32CUBE IDE 

Deneysel Çalışma :  
STM32F407 DISCOVERY 
BOARD testleri, Saha 
testleri 

Boyut (PCB / Kutu) :  10*10 cm 

 

12. İzolasyon İzleme Cihazı 

Raporumuzun İzolasyon İzleme Cihazı kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

İzolasyon izleme cihazı, elektriksek olarak izole edilmiş olan elektrik sistemleri ile toprak 

arasındaki yüksek seviyelerinde direnç değerlerini, voltaj değerlerini ölçen ve acil durum 

anında sistemi kapatan ya da sürücüyü uyaran, büyük arızaları önleyen güvenlik 

sistemidir. 

Elektrikli araçlarda izolasyon izleme cihazları yüksek enerji kaynağına paralel 

bağlanırken diğer çıkış uçları şasiye, sürücünün zarar göreceği diğer bölgelere 

yerleştirilir. Tek noktadan izolasyon kaçağı zarar vermeyebilir ancak birden fazla kaçak 

sürücüye zarar verebilir. Birden fazla noktadan izolasyon tespiti için bağlantılar yapılır. 

12.a İzolasyon İzleme Cihazı Devre Tasarım Çalışmaları 

  İzolasyon izleme cihazı için en önemli önceliğimiz TÜBİTAK Efficiency Challenge 

Electric Vehicle yarışlarındaki izolasyon izleme cihazı tanımına en uygun olabilecek 

cihazı tasarlamaktır. Tasarladığımız izolasyon izleme cihazında, aracın izolasyon 

direncini bulmak değil de kaçak akımı ve aracın gerilim değerini daha net görebilmek için 

Kirchhoff yasasından yararlanarak nominal voltajda akımı ve gerilim değerini bulmayı ve 

ekranda bu değerleri göstermeyi tercih ettik. Kurduğumuz system, batarya artı ve eksi 

girişleri, kaçak akım tespiti yapacak kablo çıkışları, izolasyon dirençleri, buzzer ile ledi 

aktif edecek dijital Arduino çıkışları ve Arduino ‘dan direnç üzerinden okunan voltaj 

değerine göre AKS’ye UART haberleşmesi gönderilecek uyarı düzeneğinden 

oluşmaktadır. 

Kullanılan Komponentler 

● 3 adet 2.7 MΩ Direnç ve 390 K direnç 

● Batarya çıkışları ile şasiye bağlanacak 200 ampere dayanıklı kablolar 

● 1 Kırmızı Led, 1 5 Voltluk Buzzer, 1 adet 330ohm direnç 

https://sendgb.com/mzPODouE9FQ
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● BC547 Transistör 

● Delikli Plaket 

● Arduino UNO 

● Zil Teli 

● Klemens(Terminal) 

12. b İzolasyon Cihazı Yazılım ve Simülasyon Çalışmaları 

Arduino ‘nun maksimum 5V okuma özelliğine göre seçilen direnç üzerinden aşağıdaki 

kodlar ile filtreleme yaparak okuma sağlayacağız. Eğer ki okunan voltaj değerleri 2.2 volt 

ile 4.0 volt arasında değil ise (İzolasyon  Kaçağı olduğu zaman direnç üzerinde ki voltaj 

değeri değişecektir) sistem AKS’ye kolay şekilde parse edibileceği ‘2’ rakamını 

gönderecektir. Eğer kaçak yoksa ‘1’ rakamını gönderecektir. 

 

Şekil 12.1 İzolasyon İzleme Cihazı Kodları 

12.c İzolasyon İzleme Cihazı Devre Çalışmaları  

Dirençlerin bataryanın artı ve eksisine bağlı olan sistemde dirençlerin diğer çıkışları 

aracın şasisine, roll-barlara ve sürücünün koltuğuna bağlanacaktır. Herhangi bir kaçak 

anında dirençler ile tamamlanan devrede Arduino ile analog okuma yapılan direnç 

üzerinde ki değişen voltaj değerine göre AKS ‘ye uyarılar gönderilecektir. Okunan voltaj 
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değerinin sıklığına göre AKS durumları değerlendirip sürücünün ve aracın güvenliğini 

sağlayacaktır. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.2 Devre Çalışmaları 

12.d İzolasyon İzleme Cihazı Üretim Çalışmaları  

220K Ω değerindeki dirence Arduino ‘nun A0, A1, A2 pinleri ile GND arasında paralel 

bağlı olarak ölçüm sağlayacaktır. Arduino ‘nun dijital çıkış pinlerinden 2 pini ise 

transistörün Base bacağını tetiklerken Arduino’nun 5V pini transistörün collector 

bacağına bağlı kalacaktır. Transistörün Emitter bacağı Arduino GND hattı üzerinden 

devresini tamamlayacaktır. Collector girişlerine direnç ve led bağlı iken Emitter çıkışına 

Buzzer düzeneği bağlanmıştır böylece fiziksel uyarı sistemi tamamlanacaktır. 

. 

Kullanılan 2.7 MΩ seviyelerindeki dirençlerle harcanan 

akımı azaltırken toplam maksimum batarya voltajı  ile 

arduinonun okuyabileceği maksimum 5V okuma 

sınırından yapılan hesaplamalarla 220K değerinde 

direnç seçtik. Analog girişler ile GND arasına 220K 

direnç paralel bağlı olurken sürekli olarak okuma 

yapacaktır.  

 

Şekil 12.3 İzolasyon izleme cihazının proteus çizimi 

32 seri ve 4.2 maksimum pil voltajı için  32 x 4.2 = 134.4 V 

V = I x R formulünden yola çıkarak  

R = 3 x 2700000  Ω  +  220000 Ω  = 8320000 Ω  
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V/ R = I 

134.4 / 8320000 = 0.0000161 A = 0.0161 mA  

220K direnç üzerine düşen voltaj değeri 

0.0000161 x 220000 = 3.542volt olacaktır. Arduino bu seviyelerde okuma yapabilir. 

32 seri ve 2.0 minimum pil voltajı için 32 x 2 = 64 V 

V = I x R formulünden yola çıkarak  

R = 3 x 2700000 Ω + 220000 Ω = 8320000 Ω  

V/ R = I 

105.6 / 8320000 = 0.00000769 A = 0.00769 mA  

220K direnç üzerine düşen voltaj değeri 

0.00000769 x 220000 = 1.6918 V olacaktır. Arduino bu seviyelerde okuma yapabilir. 

12.e İzolasyon İzleme Cihazı Test Sonuçları 

Araca pil bağlı iken batarya çıkışlarının 

her ikisini sırayla deneyerek şasiye 

temas ettirdik ve şasi kablosu 

üzerinden tamamlanan devre ile 220K 

direnç üzerinde ki voltaj değeri 

nominal aralıkların dışında değişkenlik 

gösterdi, böylece sistemin 

çalıştığından emin olduk. Kırmızı led 

yanarken buzzer ötmeye devam 

ediyordu. AKS ‘ye ise ‘2’ uyarısı 

gönderilmeye devam etmişti. 

                             Şekil 12.4  

12. f İzolasyon İzleme Cihazı Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
:  ATmega328 

Ölçüm Yöntemi :  ADC-Voltaj Okuma 
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Örnekleme Periyodu :  100ms 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  %0.005 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  %0.007 

Boyutlar (PCB / Kutu) :  10x10 

13.DİREKSİYON SİSTEMİ (OPSİYONEL) 

Raporumuzun Direksiyon Sistemi kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

13.a. CAD Modeli  

CAD modellerinin olduğu dosyaya buradan ulaşabilirsiniz. 

13.b. Ön Düzen Geometrisinin Tasarıma Etkileri 

Araç üzerinde tekerleklerin konumunun nasıl olacağının belirlenebilmesi için bazı açı ve 

kritik değerler mevcuttur. Tasarıma başlamadan önce ilk olarak referans çizgilerini çizeriz. 

Bu referanslar doğrultusunda aracımızdaki sistemleri tasarlarız. Burada tekerleklerin 

konumunu belirleyecek olan Kamber, Kaster, King-pim, Toe-in veya Toe-out gibi açıları 

devreye girer. Aracımızın belirlediğimiz referans çizimlerinin Adams programında ön 

sistemimizin modellemesini yaptık. Modellemenin ardından analizlerini gerçekleştirerek 

bu bölümde bu açıların değişimlerini gözlemledik. 

 

Şekil 13.1 Adams Programı Üzerinden Araç Modellemesi 

https://sendgb.com/0WmvZ8J3UB2
https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=0WmvZ8J3UB2
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13.b.1. Adams Programında Aracın Modellenmesi 

 

Şekil 13.2 Ön Sistem Referans Noktaları 

Catia programı üzerinde referans noktalarını belirledikten sonra bu noktaların eksenlere 

olan uzaklığını belirlenir. Excel programını kullanarak bir tablo haline getirilir ve Şekil 

13.3’te Tübitak Efficiency Challenge Yarışları Elektromobil Kategorisi’nde yarışacak olan 

Saguar-E isimli aracın ön sistem referansları gösterilmektedir. 

 

Şekil 13.3 Saguar Referans Noktası Koordinatları Tablosu 

Alınan referans nokta koordinatlarını Adams üzerindeki tabloya girerek hazır olan 

modeldeki referans noktalarını kendi aracımıza göre modellenmiş oldu. Aracın Adams 

Programı üzerinden referans noktalarının belirlenmesi ve model oluşturulmasının 

ardından tasarımlarında etkileri olan açıların tek tek ne olduğunu incelendi. Araştırmaların 

ardından yine Adams Programı üzerinden analizlerini gerçekleştirerek grafik ve veri 

sonuçlarını değerlendirildi.  

13.b.2. King-Pim Açısı 

Aracın ön sistemlerinde kullanılan ve otomotiv sanayiinde double wishbone olarak 

adlandırılan sistem alt ve üst salıncaklardan oluşur. Alt ve üst salıncak rotillerinin 

eksenlerini birleştiren doğru ile düşey eksen arasında meydana gelen açıya ise King-pim 

açısı denir. Aracımızda King Pim açısını 6.225° ve offset (kaçıklık) değerini ise 24.567 

olarak olarak belirlenmiştir. Şekil13.4’de Saguar-e aracımızdaki king-pim açısı ve kaçıklık 

miktarı gösterilmektedir. 
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     Şekil 13.4 SAGUAR-e Aracımızdaki King-Pim Açısı ve Kaçıklık Miktarı 

13.b.3. Kamber Açısı 

 

Şekil 13.5 Saguar-E Aracımız Üzerinde Kamber Açılarının Gösterimi 

Şekil 13.5 üzerinde görüldüğü gibi negatif, pozitif ve 0 olan kamberlerin SAGUAR-E aracı 

üzerinde nasıl durduğunu gösterilmektedir. Negatif kamber yol tutuşunu artırmaya 

yararken pozitif kamber ise tam tersine yol tutuşunu azaltmaya yönelik bir amaç sergiler. 

İki durumda da araçların lastiklerinde aşınma olacağından özellikle uzun süreli yarışlarda 

lastik yüzeylerindeki kayıplar yavaş hızlanma ve araç hareketlerinde dengesizlik gibi 

olumsuzluklar meydana getirecektir. Bu olumsuzlukların olmaması adına aracımızın 

tasarımlarında 0 (sıfır) kamber tercih ettik. 

Saguar Kamber Açısı Değişimi: 

 
Şekil 13.6 Saguar-E Aracı Kamber Açısı Değişim Grafiği 
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Çalışmada tekerleğin düşey eksende 20 mm ’lik hareket yapması sağlanmış ve bu hareket 

sonucunda elde edilen değerler ADAMS programıyla bilgisayar ortamında yapılan model 

üzerinden ölçülmüştür. Ölçümler yapılırken, “0,0” noktası referans olarak alınmış ve yukarı 

hareket yönü pozitif, aşağı hareket yönü de negatif olarak kabul edilmiştir. Grafiğe göre, 

tekerleğin yukarı yöndeki hareketi, kamber açısında negatif yönde, aşağı hareketi ise 

pozitif yönde bir değişikliğe yol açmaktadır. 

13.b.4. Kaster Açısı 

Alt ve üst salıncak rotillerini birleştiren doğrunun taşıtın önüne veya arkasına doğru 

eğimine Kaster denir.  

Saguar- E Kaster Açısı Değişimi: 

 

Şekil 13.7 Saguar-E Aracı Kaster Açısı Değişim Grafiği 

Ölçümler yapılırken, “0,0” noktası referans olarak alınmış ve yukarı hareket yönü pozitif, 

aşağı hareket yönü de negatif olarak kabul edilmiştir. Tekerleğin yukarı ve aşağı 

hareketinde, her iki durumda negatif kamber açısı yaptığı gözlemlenmiştir. 

13.b.5. Toe-In Açısı Veya Toe-Out Açısı 

Araca hareket veren ön tekerleklere üstten bakıldığında tekerleklerin ön kısmının arkaya 

göre farklı mesafede olması durumudur.  

Saguar- E Toe Açı Grafiği: 

Şekil 13.8 Saguar- E Aracımızın Toe Açı Değişim Grafiği 
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Ölçümler yapılırken, “0,0” noktası referans olarak alınmış ve yukarı hareket yönü pozitif, 

aşağı hareket yönü de negatif olarak kabul edilmiştir. Bu da tekerleğin yukarı yönde 

hareket etmesi durumunda, üstten bakıldığında ön kısmının içeriye doğru kapandığını 

(toe in); aşağı yönde hareket etmesi durumunda ise, dışarıya doğru açıldığını (Toe-Out) 

göstermektedir. 

13.c. Direksiyon Oranı Hesabı 

13.c.1. Çizim Üzerinde Ackerman Uygulaması 

Bu özellik ve bilgilerden yola çıkarak Catia’dan çizimlerini yaptığımız aracın Ackerman 

Geometrisini göz önünde bulundurarak yine çizim üzerinde bu geometriyi yapabiliriz. 

Burada öncelikle aracımızın dönme ekseni çapını belirliyoruz. Aracımızın belirlediğimiz 10 

metrelik bir çapta daireyi sürtmeden dönmesini istiyoruz. Öncelikle araca kuş bakışı 

baktığımızda virajı dönerken sürtecek olan noktalarını belirler, ardından çizdiğimiz 10,000 

mm’lik çapta çemberi bu noktaya teğet alırız. Ardından iç ve dış tekerlerin alacağı açıları 

çizim üzerinden buluruz.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 13.9 Çizim Üzerinde Sağa ve Sola Doğru Dönen Aracın Tekerlek Dönüş Açıları 

Aracımız sağa ve sola doğru viraj alırken gerekli olan minimum iç ve dış tekerleri açısının 

aynı olduğunu görüyoruz. Şekil 13.8 de görüldüğü üzere sağa dönüş sırasında iç tekerin 

31,749 derece dış tekerin ise 23,836 derece olduğunu görüyoruz. 

13.c.2. Ackerman Prensibinin Matematiksel Hesaplanması 

              İç Teker Dönüş Açısı :                                         Dış Teker Dönüş Açısı: 

                                                            

          𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛿𝑖  =
1900

3685−
1230

2

                                                   𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛿𝑜  =
1900

3685+
1230

2

 

          𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛿𝑖  =0.61889                                                    𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝛿𝑜  =0.44186 

 

             𝛿𝑖= 31.75𝑜                                                              𝛿𝑜 = 23.84𝑜 
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13.c.3. Direksiyon Dönme Açısı 

Ön tekerlerin dönme açısı; viraj esnasında aracımızın ön tekerleklerinin maksimum ne 

kadar dönebileceğini Bisiklet Modelinden ve Ackerman Geometrisinden gelen açı 

değerlerini göz önünde bulundurursak aracımızın maksimum teker dönüş açısı 31,75 

derece olarak belirlenmiştir. 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤

 Ö𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑑ö𝑛𝑚𝑒 𝑎ç𝚤𝑠𝚤
=

360

31,75
≅ 12: 1 Olarak hesaplanmıştır. 

13.d. Bisiklet Modeli                                                                                            

Bir aracın kararlı halde iken dönüş anında ortaya çıkaracağı performans araç üretilmeden 

önce matematiksel hesaplamalar ve modellemelerle incelenebilir. Bisiklet Modeli denilen 

sistemi tanıyarak ve çizim üzerinde uygulayarak kendi aracımız üzerinde bisiklet 

modellemesi yapmak istiyoruz. Şekil 13.10’da taşıt bisiklet modeli ve tasarım üzerindeki 

karşılığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 13.10 Taşıt Bisiklet Modeli ve Tasarım Üzerindeki Karşılığı 

Fy: Dönüş esnasında tekerlekte oluşan viraj kuvveti 

α: Kayma açısı 

Cα: Tekerleğin viraj sertliği 

Taşıtın tekerleklerindeki kuvvet dengesinden Şekil 13.10’daki görselden yola çıkarak 

kendi aracımızın dönüş açısını belirliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla belirlediğimiz 10 

metrelik bir çapta daireyi aracımızın dönmesini istiyoruz. Bu yüzden öncelikle bizim dönüş 

yarıçapımız R=5 metre olarak belirlemiş olduk. Şekil13.10’daki gibi bir modeli ise biz Catia 

Programı üzerinden gerçekleştirerek aslında aracın bisiklet modeline göre dönme açısını 

belirleyebiliriz. Bu değer 21,068 derece olarak belirledik. Bu açı bizim hesaplamalarını 

yapacağımız direksiyon sistem için aracın kesin dönüş açısını vermemektedir. Bu açı 

değeri bize araç kararlı halde iken dönmesi gereken açı değeri olarak tanımlanmaktadır. 

13.d.1. Nötr Taşıt 

Sabit yarıçaplı bir viraj dönüşü esnasında taşıtın hız değişimine karşı tekerlek dönüş 

açısında değişiklik olmaması durumudur. (3.9) ifadesinde K=0 olması durumudur. Bu 

durumda taşıtın dönmesi için gereken tekerlek dönüş açısı Ackerman açısına eşittir. 
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Saguar-e aracımız için değerlendirecek olursak aracın nötr taşıt dönme karakteristiğine 

sahip olacağından K=0 alınarak işlem yapılacaktır; 

𝛿 =
180

𝜋
×

𝐿

𝑅
+ 𝐾 ×

𝑉2

𝑔×𝑅
                                                                                      

𝛿 =
180

𝜋
×

𝐿

𝑅
=

180

𝜋
×

1900

5000
= 21,77 Derece olarak hesaplanmıştır.                                 

 

13.e. Direksiyon Sistemi Grafikleri 

 

 
Şekil 13.11 Direksiyon ve Teker Hareketlerinin Tablosu 

Bu tablonun oluşturulmasının sebebi Excel programında verileri bir araya toplamak ve 

grafik oluştururken yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Şekil 13.11’de görüldüğü 

üzere aracın direksiyonunun her 10 derece de bir hareketine denk tekerlek açısının 

değerini görmekteyiz. Belli periyotlarda inceleyerek grafiğe aktarabilmek adına bu şekilde 

planlandı. Tabloda incelediğinde direksiyon değerlerinde negatif ve pozitif değerler 

görülmektedir. Bunun nedeni ise düz konumda duran aracın direksiyonunun yaptığı açının 

sağa ve sola 150 derece toplamda ise 300 derece olarak tasarladık. Grafik üzerinde 

anlaşılabilsin diye direksiyonu düz konumdayken 0 derece olarak kabul ettik. Direksiyonu 

sola doğru çevirdiğimizde yaptığı dönüş açısını negatif, sağa doğru çevirdiğimizde ise 

yaptığı dönüş açısını pozitif kabul ettik. Tablodan elde edilen veriler ile aşağıdaki grafikler 

oluşturuldu. 
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Şekil 13.12 Direksiyonun Sağa Doğru Hareketinde İç(Sağ) ve Dış (Sol) Tekerlerin Aldığı 

Açının Grafiği 

 

Şekil 13.13 Direksiyonun Sola Doğru Hareketinde İç (Sol) ve Dış (Sağ) Tekerlerin Aldığı 

Açının Grafiği 

 

 

Şekil 13.14 Direksiyonun Sağa ve Sola Hareketlerinin Tek Grafik Üzerinde 

İncelenmesi 

Excel programında oluşturulan grafiklerde gösterildiği gibi direksiyon sisteminin dönüş 

açıları hesaplanarak grafiğe aktarılmıştır. Grafik üzerinde okunan değerler doğrultusunda 

direksiyonun maksimum dönüş açısının 150 derece olarak tasarlandı. Turuncu renkte 
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okunan değerler sol tekerleğin aldığı mavi renkte okunan değerler ise sağ tekerleğin aldığı 

maksimum açı değerleridir.  Şekil 13.12’de direksiyonun sağa doğru hareketinde iç (sağ) 

ve dış (sol) tekerlerin aldığı açının grafiğini görüyoruz. Hemen altındaki Şekil13.13’de ise 

tam tersi olan direksiyonun sola doğru hareketinde iç (sol) ve dış (sağ) tekerlerin aldığı 

açının grafiğini inceliyoruz. Araç sağa dönerken içte kalan sağ teker dışta kalan sol 

tekerleğe göre daha fazla açı alır. Şekil 13.14’te direksiyonun sağa ve sola hareketlerinin 

tek grafik üzerinde incelenmesini görmekteyiz. Bu grafiğin amacı ise her iki harekette yani 

aracın direksiyonunu sağa ve sola doğru döndüğünde tekerleklerin aldığı açıları tek bir 

grafikte birleştirerek karşılaştırılmasını sağlamak. Tablodan yola çıkarak hazırladığımız 

Şekil13.14 grafiği, direksiyon düz konumdayken 0 derece olarak kabul ettik. Direksiyonu 

sola doğru çevirdiğimizde yaptığı dönüş açısını negatif, sağa doğru çevirdiğimizde ise 

yaptığı dönüş açısını pozitif kabul ettik. Bu grafik doğrultusunda tekerlerin, maksimum ve 

minimum direksiyon dönüşlerinde alacağı açıları bu şekilde gözlemledik. 

13.f. Direksiyon Sistemi Analiz Sonuçları 

13.f.1. Statik Yük Analizleri 

Ansys programı sonlu elemanlar metodu kullanarak yaptığımız statik yük analizlerini kendi 

tasarladığımız elemanlar üzerinde aşağıda inceleyelim. Şekil 13.15’de direksiyon sistemi 

analizleri yapılmıştır. 

 

Şekil 13.15 Direksiyon Sistemi Analizleri 

Saguar-e aracımızın bütün kabuk, şasi ve mekanik aksamları ile direksiyon sistemindeki 

tüm parçaları ekibimiz öğrencileri tarafından tasarlanmaktadır. Tasarımları biten tüm 

parçaların analizlerini Ansys, Catia, Adams gibi programların analiz kısımlarını kullanarak 

bütün sistemleri ayrı ayrı bilgisayar ortamında modelleyip analizleri yapılmaktadır. Yapılan 

analizler doğrultusunda eğer istenmeyen bir durum bir hata ortaya çıkarsa tasarımda 

revizeler yapılarak yeniden analizler yapılır. İstenilen mukavim değerleri sağlanana kadar 

bu süreç tekrarlanır. İstenilen değerlere ulaşıldığı zaman ise üretim planlaması yapılarak 

ürünlerin soyut ortamdan somut bir ortama geçmesi sağlanır. Üretimini kendi Atölyemiz 

de karbon fiberden yapacağımız direksiyon sistemi ürünlerinden direksiyon mili ve rot 
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millerinin bağlantılarını yapacağımız yerlere insert denilen parçalar getirerek cıvata, 

mafsal, sakaç ve rotil gibi bağlantıları doğrudan karbonla temas ettirmeden montajını 

yapmayı hedeflemekteyiz. 

 

Şekil 13.16 Dümen Kolu ve Direksiyon Dişlileri Analizi 

Dümen Kolu araçta direksiyon sisteminin hareketini tekerleğe ileten en önemli parçadır. 

Taşıyıcı denilen parçaya yapılan montajı sayesinde dişli kutusundan çıkan hareketi rot 

milleri yardımıyla tekere doğrudan ileten sisteme denir. Alüminyum 7075 T6 

malzemesinden üretilen dümen kolunun emniyet katsayısı; 

𝐸𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
450

146,6
= 3,06  

Pinyon ve Kramayer dişlilerimizin analizinde. 4140 Çelik kütüğünden üretilecek olan 

parçanın program üzerinden malzeme atayarak analizlerini yaptık. Analizler sonucu 

maksimum 77,806 MPa’ lık bir stres gerilmesine maruz kaldığını gördük.  

𝐸𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
641

77,806
= 8,24’ lük emniyet katsayısına sahiptir.  

13.f.2. Direksiyon ve Rot Mili 

 

Şekil 13.17 Direksiyon ve Rot Mili Analizi 

Saguar-e aracımızda üretimini yapacağımız direksiyon sisteminde kullanılacak olan 

direksiyon milini karbon fiberden üretmeyi planlıyoruz. Milin Ansys programı üzerinden 
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yaptığımız analizleri Şekil 13.17 de görülmektedir. Yapılan burulma analizleri sonucu 

maksimum 14,393 MPa’ lık bir gerilmenin olduğunu resim üzerinde görmekteyiz. Gelen 

yükler doğrultusunda bilgisayar üzerinde yapılan analizler sonucu emniyetli bir ürün 

olacağı kanaatindeyiz.  

𝐸𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
300

14,393
= 20,84’ lük emniyet katsayısına sahiptir. 

Direksiyon sisteminin bir diğer parçası olan ve dişli kutusundaki hareketi tekerleklere ileten 

ara parça elemanı olan rot mili ya da Pitman kolu olarak da adlandırılabilir. Direksiyon 

sisteminde daha önceden malzemesi çelik olan bu rot milini bu sene karbon fiberden 

üretmeyi planlamaktayız. Şekil13.15 de gösterildiği gibi Ansys programı üzerinden yapılan 

analizler sonucu parçamıza gelen maksimum yük değerinin 6,2003 MPa olduğu 

görülmektedir. 

𝐸𝑚𝑛𝑖𝑦𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  
300

6,2003
= 48,38’ lük emniyet katsayısına sahiptir. 

13.g. Tasarımları Gerçekleştirilen Ürünlerin Üretimi 

Tasarımların hepsi tamamen Saitem ekip üyeleri tarafından yapılmaktadır. Yapılan 

çalışmaların çoğu Saitem Atölyesi bünyesinde olsa da atölyede olmayan tezgâh 

ihtiyaçlarını karşılamak için Sakarya’ nın çeşitli sanayilerine giderek Mekanik Birim üyeleri 

tarafından yürütülen çalışmalarla üretilmiştir. Üretim esnasında hem makinelerin kullanımı 

açısından hem de üretimin ne şartlarda gerçekleştiğini bilen sanayi görmüş mühendisler 

yetişmektedir. Öğrenci iken büyük bir iş tecrübesi de kazanan Saitem ekibi üyeleri hem 

stajlarına hem de sektöre adapte olarak mezun olmaktadır.  

 

Şekil 13.18 Kramayer ve Pinyon Dişli Üretimi 

Direksiyon sistemimizi araca montajlayabilmek ve direksiyonun boşluğunu alarak daha 

performanslı sürüş elde edebilmek için filament ve alüminyum kullanarak hibrit şekilde 

tasarlayıp ürettiğimiz direksiyon yataklamamızı ve tasarımı,üretimi bize ait olan direksiyon 

simidimizin tasarımını ve araç üzerindeki montajını aşağıda görsellerde görebiliriz. 
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               Şekil 13.19 Direksiyon yataklamamızın tasarımı ve render görüntüsü 

              Şekil 13.20 Direksiyon simidimizin tasarım ortamındaki görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13.21 Direksiyon simidimizin ve yataklamamızın araç üzerindeki montajlı hali 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

Raporumuzun Kapı Mekanizması kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

 

https://sendgb.com/5RmZBlbxyAo
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Kapı mekanizmasında toplam 2 noktadan 4 adet menteşe kullanılmıştır. Menteşe 

malzemesi olarak Alüminyum 6000 serisi kullanılmıştır. Üretim metodu olarak lazer 

kesim tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14.1 Kapıda Oluşan Momentin Gösterimi 

 

Şekil 14.1’de kapı ağırlık merkezine göre menteşelerde oluşacak torklar hesap edilerek 

analiz gerçekleştirilmiştir. 

1.8×9.81×0.46=8,12Nm (14.1)  

Hesaplanan tork ANSYS V16.0 programı kullanılarak, sonlu elemanlar analizi ile sanal 

ortamda gerçekleştirilmiştir. Şekil 14.2’de de analizler sonucunda görüldüğü üzere 

tasarlanan menteşelerin yarışa uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 

Şekil 14.2 Sonlu Elemanlar Analiz Görseli 

Menteşe tasarımımızın işlevini yerine getirip getirmediğini ise CATIA V5R21 

programında yapılan simülasyon ile görülmekte. Simülasyon sonucunda menteşe 

tasarımımız istenildiği gibi çalışmaktadır. Toplam açılma açısı 90° dir. 

Simülasyon için translation or rotation komutu ve manipulation komutları kullanılmıştır.  

Simülasyon sonucu Şekil 14.3, 14.4 ve 14.5’ te görülmektedir. 
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         Şekil14.3 10° açılma hali                                 Şekil14.4 35° açılma hali 

 

 

 

 Toplam kapı yüzey alanı Şekil14.6’ da 

görüldüğü üzere 0.705m2 dir. Aracımızda sağda 

ve solda olmak üzere toplam 2 adet kapı 

bulunmaktadır. Şekil14.7’de görüldüğü üzere 

kapılar birbirlerinin simetriğidir. 

 

 

    

Şekil14.5 90° açılma hali                                                                                        

 

 

Şekil14.7 3 Boyutlu Çizim Üzerinde Simetrik Kapılar 

 

 

 

Şekil14.6 Kapı Yüzey Alanı 
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Kapı kilit sistemi için Şekil14.8’de ki anahtarlı plastik kilidi kullanmaktayız. Bu şekilde 

araç kapısını içeriden ve dışarıdan kilitlenebilmektedir. 

Kapı kolu mekanizmasında Şekil14.9’da ki görselde gösterildiği üzere bisikletlerde 

kullanılan vites teli kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Şekil14.8 Anahtar ve Kilit                              Şekil 14. 9 Kapı Teli 

 

Kapı oturma yüzeylerinde Şekil 14.10’da ki 3M marka yapışkanlı kapı fitili 

kullanılmaktadır. 

  

Şekil 14.10 Yapışkanlı Kapı Fitili 

Kapı mekanizması tasarımı Şekil 14.11 de görülmektedir. Sistem bir adet kapı kolu, kapı 

teli, dil ve kilit sisteminden oluşmaktadır. Şekil14.12’de de görüldüğü üzere iç kapı kolu 

ve kilit mekanizmasının kapalı bir kutu içerisinde çalışması gösterilmektedir. Sürücü 

ergonomisi, iç tasarım güzelleştirmesi ve mekanizmanın sağlıklı bir şekilde çalışması 
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için karbon plakadan üretilen bir kutu içerisinde yer almaktadır. Sökülebilir takılabilir 

olarak tasarlanan bu tasarımdaki asıl amacımız düşük maliyet hedefi ile kendi tasarımız 

ve üretimimiz olan basit bir çalışma prensibi ile karmaşıklığın öne geçilmesidir.  

 

Şekil 14.11 İç Kapı Kolu Mekanizması Tasarımı 

 

 

Şekil 14.12 İç Kapı Son Görünümü          Şekil 14.13 İç Kapı Çalışma Prensibi 

 

Şekil14.14’ de dış kapı kolu ve kilit mekanizma tasarımı gösterilmiştir. Yüzeye sıfır bir 

şekilde tasarlanan kapı kolu mekanizması aerodinamik açıdan akışı bozmaması için 

tasarlanmış ve üretilmiştir. Plastik malzemeden yapılmış olan anahtar – kilit 

mekanizması ile dışarıdan kilitlenebilir bir sistem kurulmuştur.  Her iki kapıda bu sistem 

kurulmuş ve çalışır hale getirilmiştir. 
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Şekil 14.14 Dış Kapı Kolu ve Kilit Mekanizma Tasarımı 

 

 

Şekil 14.15 Kapı Dili ve Karşılığı 

Şekil 14.16 Kapı Kolu 
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15. Mekanik Detaylar  

15.a Teknik Çizimler 

 

 

15.b. Mukavemet Analizi 

 

ANSYS V16.0 Paket programı kullanılarak statik analiz yapılmıştır. 

Ön ve arka rollbarlar için ayrı ayrı 1KN luk kuvvetler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki gibidir. 

Sonuç olarak tasarlaranan rollbarlar yarışa uygundur. 

 

Arka Rollbar:           

                           

Uygulanan Kuvvet 1KN  

 

H:870mm  

 

H/200  

870/200: 4.35  

 

  Şekil 15.1 Sonlu Elemanlar Analizi 
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Şekil 15.2 FAE Uygulanan Kuvvet 

 

 

Ön rollbar :  

 

Uygulanan Kuvvet 1KN  

 

H:600mm  

 

H/200  

600/200: 3 

 

 

 

                                                              Şekil 15.3 Sonlu Elemanlar Analizi 

 

 

Şekil 15.4 FAE Uygulanan Kuvvet 
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Şekil 15.5 CATİA V5R21 3D Tasarım 

15.c Dış Kabuk Üretimi  

 

Aracımızın kabuk tasarımı CATİA V5R21 programında yapılmıştır.  

Şekil 15.6 Keyshot Render 

 

Üretim için gerekli modelin tasarımları yine CATİA V5R21 porgramında oluşturulup 

sponsor firmaya .stp formatı ile yollanmıştır. 

 

 
Şekil 15.7 9 model köpük render 
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40 gr/m^3’lük beyaz EPS bloklar işlenip model şekli verildikten sonra yüzeyine model 

macunu sürülüp zımpara işlemleri yapılmıştır, daha sonra yüzey sertleşmesi için cam 

elyaf katmanı atılmıştır. En son kat boyası atılıp modelin işlemi tamamlanmıştır.  

 

Şekil 15.8 9 ayrı model 

Modeller atölyemize ulaştıktan sonra kalıp alma işlemine başlanmıştır. Modellerin 

üzerine kalıp ayraçları ve jelkot sürüldükten sonra cam elyaf yatırma işlemine 

başlanılmıştır. 

 

Şekil15.10 Modellerden kalıp alma işlemi           Şekil15.9 Modellere jelkot uygulaması                            

 

 

Şekil 15.11 Elyaf yatırma işlemi sonrası 
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Bu işlem modellerin hepsine yapılarak modellerin rijitliğini koruyabilmesi için iskelet 

örülmüştür. 

 

                                      Şekil 15.12 Kalıplara iskelet örme işlemi 

 

Bu işlemlerden sonra kalıpları modellerden ayırarak kalıp işlemini bitirilmiştir. Kalıpların 

yüzeylerine 3 kat pasta 2 kat cila uygulayanmıştır. Sebebi yüzey kalitesinin iyi elde 

edinmek istenmesi ve aerodinamik kayıpların minimalize etmek istenmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.13 Kalıp yüzeyine ayraç uygulama işlemi 

 

Gerekli tüm yüzey hazırlıkları yapıldıktan sonra ürün alma işlemine geçilmiştir. 

Kalıp yüzeylerine 2 kat katı ve 1 kat sıvı ayraç sürülmüşür.  

Kullanılacak olan Karbon elyaf, Peel-ply, Release film ve Airway’in kesimleri 

gerçekleştirilimiştir. Elyaf olarak 245 gr/m2 3k twill elyaf ve huntsman epoksi reçinesi 

kullanılmıştır. 
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Şekil 15.14 Karbon Elyaf yatırma işlemi       Şekil 15.15 Karbon Elyaf yatırma işlemi 

Ürettiğimiz kabuk karşıdan gelen rüzgârı karşılayabilmesi ve monokok şasi mimarisi için 

aracın belirli yerlerine sandviç yapı oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda 

aşağıdaki görselde görüldüğü gibi PVC Core köpüğü şerit şeklinde kesip gelecek kuvvet 

yönüne paralel biçimde yerleştirilmiştir.  

 

 

Şekil15.16 Sandviç yapı örülme işlemi 
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Sonrasında sarf malzemelerini yerleştirip üzerine vakum poşetini koyulmuş ve vakuma 

alma işlemini tamamlanmıştır 

         

     Şekil 15.17 vakum alma işlemi                    Şekil 15.18 Vakum alma işlemi 

 

 

Şekil 15.19 Vakum alma işlemi 

 

Aracın şasisi sandviç yapılı düz plakalardan üretilmiştir. 

Üretimlerden sonra aracın kabuğunu taban kalıbı üzerinde görsel olarak birleştirmiştir. 

Genel olarak kabuğun hatalarına bakılmış ve kesilecek yerler belirlenmiştir. Sonrasında 

trim işlemlerine başlanmıştır 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

  

Şekil 15.20 Kabuğun işlenmemiş hali              Şekil 15.21 Kabuğun trimleme işlemleri 

 

 

Şekil 15.22 Kabuğun boyanmış hali 

15.d Enerji Tüketim Hesabı 

 

Araç Kütlesi = 140kg 

 

Sürücü Kütlesi = 60 kg 

 

Hız = 50 km/h  (18m/sn) 

 

Teker yarıçapı 𝑟= 0,279m 

 

𝐶𝑑= 0,128 

 

Lastik-yol sürtünme 𝑓𝑙= 0,010 
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İvme = 0,5 𝑚/𝑠𝑛2 

 

Yerçekimi g= 9,81 𝑚/𝑠𝑛2 

 

G= 200×9,81 = 1962 N 

 

Hava Yoğunluğu 𝜌 =  1,225 𝑘𝑔/𝑚³ 

 

Tahrik Kuvveti 𝐹𝑡 

 

Yuvarlanma Direnci 

R=G × 𝑓𝑙 

R= 1962×0,010 

R= 19,62 N 

Hava Direnci 

𝐹𝐷 = 
1

2
× 𝜌 × 𝑉2 × 𝐶𝑑 

𝐹𝐷 = 
1

2
× 1,225 × 1,2 𝑚2 × 13,88 2 × 0,128 

𝐹𝐷 = 18,12 𝑁 

Sabit Hızda Toplam Tahrik Kuvveti  

Toplam Tahrik Kuvveti (𝐹𝑡) = Yuvarlanma Direnci + Hava Direnci  

19,62 N + 18,12 N ≅ 37,74 N 

37,74 × 4000 = 150,960 𝐽 

𝐽

𝑠𝑛
= 𝑊 

150,960

288
= 524,160 𝑊 

 

SAGUAR-e 4000 metrelik yolu 41.92Wh enerji harcayarak yol almaktadır. 
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%6 eğimde 50km/h hıza ulaşmak için gerekli motor gücü ; 

𝑅 = 𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 =  19,62 𝑁  

𝐹𝐷 = 𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 =  18,12 𝑁  

𝑅𝑒 = 𝑌𝑜𝑘𝑢ş 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝑚 × 𝑔 ×𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝛼)  = 200 × 9,81 ×𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 3,43 = 117,8 𝑁  

𝑅𝑎 = İ𝑣𝑚𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝑚 × 𝑔 × 𝑎 = 200 × 9,81 × 0,1 = 196,2 𝑁   

𝑅 + 𝐹𝐷 + 𝑅𝑒 + 𝑅𝑎 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = 351,74 𝑁  

𝑃𝑡 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐺üç = 351,74 × 50 (
1000

3600
) = 4885,27 𝑊𝑎𝑡𝑡 

 

SAGUAR-e’nin %6 eğimde 1.5kw motor ile çıkıbileceği maksimum hız ; 

𝑅 = 𝑌𝑢𝑣𝑎𝑟𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 19,62 𝑁  

𝐹𝐷 = 𝐻𝑎𝑣𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 1,879 𝑁 (4,47 𝑚/𝑠𝑛 ℎ𝚤𝑧 𝑖ç𝑖𝑛)  

𝑅𝑒 = 𝑌𝑜𝑘𝑢ş 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝑚 × 𝑔 ×𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (𝛼)  = 200 × 9,81 ×𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 3,43 = 117,8 𝑁  

𝑅𝑎 = İ𝑣𝑚𝑒 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 = 𝑚 × 𝑔 × 𝑎 = 200 × 9,81 × 0,1 = 196,2 𝑁   

𝑅 + 𝐹𝐷 + 𝑅𝑒 + 𝑅𝑎 = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎ℎ𝑟𝑖𝑘 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = 335,5 𝑁  

1500𝑊 = 335,5 𝑁 × 4,47 𝑚/𝑠𝑛  

1500W motor ile SAGUAR-e maksimum 16.1 km/h seyredebilir. 

15.e Maliyet Hesabı 

MEKANİK BÜTÇE 

Alüminyum ₺20000 

Fren sistemi $300+₺300 

Ayna ₺50 

Silecek ₺100 

Korna ₺25 

Fia Onayli Yariş Koltuğu&Tulum&Kemer& 

Kask&Ayakkabi 

8500 ₺ 



 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Araç Elektrik Şeması 

Raporumuzun Araç Elektrik Şeması kısmıyla ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

Direksiyon Sistemi 1500 ₺ 

Jant $4000+₺6000 

Kapı kilit mekanizması ₺100 

Camlar ₺200 

Roll bar ₺500 

MALZEME 

Karbon-Fiber ₺15000 

Epoksi Reçine ₺2000 

Vakum Malzemeleri ₺2000 

Vakum Motoru ₺3500 

ELEKTRİK 

Batarya Paketi Kompanentleri ₺2000 

Motor Sürücü , Araç Kontrol Sistemi , Batarya 

Yönetim Sistemi ve İzolasyon izleme Cihazı 

üretimi 

₺15000 

Yerli Motor için Malzeme (Mıknatıs, Epoksi, 

Kalıp Tel) 

₺15000 

Batarya Hücreleri  ₺10000 

Toplam Maliyet ₺101475+$4300 

https://sendgb.com/WxBhZvHYkmt
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18.a Batarya Ünitesi 

-Batarya paketinde ısı sensörü ve akım sensörü bulunmaktadır, şemada belirtildiği gibi 

her hücre (BATTERY BMS ÇIKIŞI-BATTERY BMS GİRİŞİ) şeklinde BMS'e veri 

gönderecektir. 

18.b Korma Elemanları ve Kontrol Kartları 

- Joulemetre, hatları acil durumlarda kesmek için acil stop butonu ve kontaktörler, 12V 

konvertör ve aracın kontrol bileşenleri olan BMS ve motor sürücü kartları bulunmaktadır. 

18.c Switchler, ekran ve AKS kartı 

- AKS ön kısımda olup BMS'ten aldığı hücre sıcaklık verilerini, hücre durumlarını 

(maksimum minimum voltaj değerleri), aracın hız verisini, bataryanın doluluk oranları gibi 

verileri ekrana yansıtacak ve butonlar ile 12V hattının kontrolü, motoru harekete 

geçirme, silecek kontrolü gibi eylemleri kontrol ediyoruz. 

 19. Orijinal Tasarım 

Raporumuzun Orijinal Tasarım kısmı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

19.a. Görsel Tasarım  

SAGUAR-e aracı gündelik yaşama uygun 2 kişilik fastback dizayna sahip spor ve verimli 

bir tasarım diline sahiptir. Yarışmanın amacı olan verimliliği ön planda tutarak 

aerodinamik tasarımın yanında  görsellik ve pratiklik anlamında çalışmalar 

gerçekleştirilimiştir.  

 

Şekil 19.1 CATIA V5R21 3d CAD Çizim 

https://www.sendgb.com/upload/?utm_source=TgHA2FKhxam
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Şekil 19.2 Saguar-e Gerçek Görüntü 

Şekil 19.3 Saguar-e Gerçek Görüntü 

Özellikle şehir içi konsepte uygun olan aracımızın küçük olan boyutlarına rağmen 

yüksek depolama (bagaj) alanına sahiptir. Önde ve arkada olmak üzere 2 adet bagaja 

sahip olan SAGUAR-e, ön tarafta 250 litre hacme, arkada ise 480 litrelik bagaj hacme 

sahip olup toplamda 730 litre gibi devasa bir bagaj hacmine sahiptir. C sınıfı sedan bir 

aracın bagaj hacmi ortalama 450 litredir. Bunları yapabilirken konfordan ödün vermeyen 

SAGUAR-e 2 adet dokunmatik multimedia ekrana da sahiptir.  

Bunlar biri direkt olarak sürücünün odağında olan direksiyon üstü ekrandır. Direksiyon 

üzerinde konumlandırılma sebebi seyir esnasında sürücünün yoldan gözünü minimum 

seviyede ayırarak araç bilgilerine ulaşabilecek olmasıdır. Bu da seyir esnasında güvenli 

sürüş sağlamaktadır 

 

         Şekil 19.4 Direksiyon-Ekran                                   Şekil 19.5 Ön Konsol 

Bir diğer ekran ise aracın genel multimedia ekranıdır. Pil durumu, pist konumu, arıza 

uyarısı vb. birçok araç bilgisini bu ekranda yer almaktadır.  
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    19.b. Ön Konsol 

Aracımızın ön konsolu çizilirken şoföre konforlu bir sürüş sağlaması ve aracın kontrolünü 

olabildiğince üst düzeyde tutması amaçlanarak modellendi. Aşağıda ön konsolumuzun 

CATIA V5 programı ile çizilen CAD resmi görülmektedir. 

 

Şekil 19.6 Ön Konsolun CAD Çizimi 

Konsolun model üretimi yapılırken 50 mm lik ısı yalıtım köpükler kullanıldı ve her 50 için 

CAD çiziminden alınan sketch ler A4 ve A2 kağıtlarında çıkartıldı ve mukavvalar bu 

şekilde kesildi. Kesilen mukavvalar sıralandı ve köpüklerin önüne arkasına yapıştırılıp bu 

mukavvalar referans kalıpları olarak kullanılarak atölyemizde kendi imkanlarımızla 

yaptığımız söve makinasında tel kesim ile köpüklerimiz kesildi. 

 

Şekil 19. 7 Köpüklerimizi Kestiğimiz Söve Makinamız 

Köpüklerimiz yanyana bir şasi üzerine sıralandı ve macun zımpara işlemlerine geçildi. 
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Şekil 19.8 Köpüklerin Birleşimi 

Daha sonra cam elyaf ve keçelerle kalıp alma işlemlerimiz tamamlandı. Kalıplarımız 3 

farklı parçada alındı. Bunlar ön ana gövdenin sağ (1) ve sol (2) yarısı ile sürücüye 

uzanan (3) kısımlarıdır. 

 

Şekil 19.9 Kalıp Alma İşlemleri 

Kalıplarımız elde edildikten sonra tek kat 600 g/m^2 lik karbon elyaf ile üretim 

gerçekleştirildi ve aracımıza montajlandı. 
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Şekil 19.10 Karbon Ürün Alma İşlemleri 

Şekil 19.11 Araç Üstünde Montajı 

  

Ön konsol üzerine yerleştirilen 7 inç ekran ile daha güvenli 

ve daha anlaşılır kullanıcı dostu tasarım hedeflendi. 

Kullanıcı dostu tasarımlarımızda diğer ekiplerden farklı 

olarak virajlarıyla ünlü İstanbul Park yarış pistinin takibini 

pilotumuzun daha kolay yapabilmesi için, AKS kartından 

aldığımız konum verisi ile pist üzerinden hangi noktada 

olduğumuzu gösteren bir tasarım yapıldı. Pist görselinin 

üzerinde progresbarlar kullanıldı. AKS kartından aldığımız 

konum verisini hangi viraja daha yakınsa o virajın 

üzerindeki konum işareti yanacak şekilde kodlandı. 

 

 

19.c. Ekranlı Direksiyon 

Aracımızda tasarlanan direksiyonun üzerine kendi tasarladığımız kullanıcı dostu bir 

ekran paneli ile sürücünün dikkatini dağıtmadan sürüşünü gerçekleştirmesini sağlayacak 

Nextion 4,3inch lik bir ekran sabitlendi. Bu şekilde sürücü anlık olarak kaç amper 

çekidiğini ne kadar süre yolda olduğunu ve kaçıncı turda olduğunu görebilecek. 
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Şekil 19.12 Ekranlı Direksiyon  

Araç kontrol sisteminin verileri yolladığı telemetri ekranı olarak Nextion marka ekran 

kullanılmaktadır. Araç kontrolünün yanı sıra insan güvenliğini de ön planda tutacak bir 

tasarım gerçekleştirildi. 

Direksiyon üzerindeki ekrana pilotun sürüşünü kolaylaştıracağını düşündüğümüz hız, 

süre, tur sayısı, akım ve gerilim verileri yerleştirildi. Aynı zamanda diğer ekranda herhangi 

bir hata oluştuğunda pilotu uyaracak bir levhaya yer verildi. Bu levha araç seyir halinde ve 

bir hata yokken görünmeyecek fakat bir hata olduğunda pilotun dikkatini çekecek şekilde 

yanıp sönecektir.  

Aynı zamanda AKS kartına yerleştirdiğimiz GPS modülü ile Saguar-e aracımız başlangıç 

noktasından her geçtiğinde ekrandaki tur sayacı bir tur ilerleyecektir. Bu da pilotumuzun 

kaçıncı turda olduğunu kolaylıkla görmesini sağlayacaktır. 

Far ve silecek butonunu da ekrana yerleştirerek daha kullanışlı hale getirildi. 

Direksiyonda tam tur dönmesi gerekmediği için, tasarımları da ona göre belirledik 

Direksiyon kendi atölyemizde ekibimiz tarafından karbon fiberden üretilmiştir. karbon fiber 

olması direksiyonda estetiklik ve hafiflik sağlamıştır böylece sürücüye daha konforlu bir 

direksiyon kabiliyeti sağlanabilmekte .  

FIA teknik kurallarına göre pilot, bir olumsuzluk durumunda 5 sn'de araçtan çıkabilmeli. 

Pilotun kokpitten çıkabilmesi için direksiyonun da çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden 

direksiyonun ara bağlantısında quick release kullanıyoruz. 

19.d. Silecek Sistemi Mekanizması 

Aracın düşük ön cam yüzey alanı olduğundan dolayı bir adet silecek kullanılmıştır. 

Silecek motoru için Tower Pro MG995 Servo Motor kullanılmıştır. Mekanizmayı araç 

şasisine sabitlemek için bir kutu tasarlandı ve kutu atölyemizde bulunan 3D printerda 

üretildi.  
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Şekil 19.13 Silecek Sistemi Mekanizmasının 3D Catia Görseli 

         

                      Şekil 19.14 Silecek Sistemi Mekanizmasının Elemanları 

19.e. Karbon jant  

Karbon Fiber jantlarımız SAITEM ekip üyeleri tarafından üretilmiştir. Jantın yapımında 

245 gr/ m² twill karbon kullanılmıştır. Kullanılan elyafların kat planı ise (90/±45  

şeklindenir.  

Elyaflar serilirken katlar arasında açı değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklerde liflerin yönü 

referans alınmıştır.  Daha önce yaptığımız jantı bu sene ANSYS programında mekanik 

analizler yaparak daha iyi hale getirmeyi başardık. 

Üretim kalıplarının ikisi metal kalıp biri ise 150 °C ye kadar termal stabilizasyonu olan 

kompozit kalıp. Bu kalıplar 4 üretim de kullandık her üretim sırasında kalıplar tekrardan 

parlattık.   
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   Şekil 19.15 Kompozit kalıp    Şekil 19.16 Metal kalıp      Şekil 19.17 Çember kalıbı 

Pre-preg elyaflar kesildikten sonra kalıpların yüzeyine kalıp ayracı sürülüp elyaf serimine 

başladık.  

 

Elyafları çeşitli açılarda ve boyutlarda kestik . çember kalıbını 45° açı ile kestik. Diğer 

elyafları ise 0 ° de kesip normallerini üzerine işaretledik.  

 

Şekil 19.18 

Tüm serim işlemleri bittikten sonra vakuma alındı.  
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Şekil 19.19 

Tüm bu işlemler bittikten sonra vakumlanmış kalıpları fırında kürleşme için yerleştirdik.  

Şekil 19.20 

Kürleşme işlemini aşağıdaki grafiğe göre gerçekleştirdik kullanılan core malzeme ve 

karbon fiberin datalarına göre optimal bi sıcaklık zaman prosesi gerçekleştirerek 

reçinenin pos kürleşme işlemini tamamlamasını sağladık. Böylelikle sertleştirme işlemini 

tamamladık 
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Şekil 19.21 Kürleşme grafiği 245 gsm twill 

Jant ayrı 3 parçadan üretildikten sonra vinilester bazlı yapıştırıcı ile birleştirildi .  

Şekil 19.22 Kesim çizgisinin belirlenmesi      Şekil 19.23 Core malzemenin yerleştirilmesi  

       Şekil 19.24 Birleşim noktalarının oturtulması    Şekil 19.25 Jantların son halleri 

19.f. Karbon Rot Kolları 

Aracın dönme hareketini yapmasında önemli rol oynayan rot boruları araçta güvenlik 

düzeyi önemli ölçüdedir, bu yüzden emniyet katsayısı yüksek olmalıdır. Bunun için daha 

önce Çelik rot kolları kullanıyorduk. Bu sene aracımızın daha verimli olabilmesi için 

çeşitli analizler sonucunda karbon fiber boruyu prepreg metodu ile twill 200 gsm örgü ile 
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istediğimiz mukavemeti elde edip daha hafif rot elde edebildik boruyu ürettikten sonra 

ucuna Alüminyumdan insertler ekledik.  

Aşağıdaki görsellerde önceki rot kolu ile şimdiki rot kolunun statik analizleri mevcuttur. 

 

            Şekil 19.20 Karbon fiber boru analizi 

 

Şekil 19.21 Çelik boru analizi 

Üretim bittikten sonra kalıptan çıkarılan borulara bağlantı yerleri için alüminyum insertler 

yapıştırıldı  
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Şekil 19.22 Üretim bittikten sonraki montaja hazır hali 

19.g. Karbon taşıyıcı 

Aracın ağırlığını taşıyan bu parça araç seyir veya durgun halindeyken aracın kütlesinden 

doğan tüm kuvvetleri taşıyan parçadır. Geçen sene karbon fiberden yaptığımız bu 

parçayı bu sene Ansyste simüle ederek daha iyi hale getirdik  

Taşıyıcımız 600 gsm plain 300 gsm ud ve 80 gr/m3 lük pvc core köpükten imal edilmiştir  

(P/U/U/U/U/U/P/C/P/U/U/U/U/U/P) şeklinde 0 °’de dizilmiştir cıvata bağlantı noktalarında 

mdf kullanılmıştır  

             Şekil 19.23 Üretimden önce                  Şekil 19.24 Üretimden sonra 

 

ACP modülünden 

deformasyon miktar 

ve dağılımı  

 

 

ACP modülünden 

görüntü oluşabilecek 

hatalar. 
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Toplamda 1100 gr 

ağırlığında ve her biri 

ortalma 180kg 

taşıyabileceğini test 

ettik. 

 

 

 

19.h. AKS İnternet Modülü ve Telefon Uygulaması 

Araç Kontrol Sistemi kartına İnternet modülü ekleyerek daha kullanışlı hale getirdik. 

Eklediğimiz internet modülü sayesinde, kodlaması ve tasarımı tamamen bize ait olan 

telefon uygulamamız ile haberleşebilir ve aynı zamanda araç verilerini telefondan takip 

edebiliriz. 

Yarış esnasında pit ekranından takip ederken bir yandan da daha rahat bir şekilde 

telefon uygulamamızdan SAGUAR-e aracımızı görebileceğiz. Bu uygulamada konum 

takibi, hız, gerilim, akım, tur, süre, harcanan güç, en yüksek ve en düşük pil seviyesi gibi 

yarışı izleyenlerin merak edeceği ve tehlike anında bize uyarı verecek bilgiler olacaktır. 

Herhangi bir tehlike anında bu uygulama ve tasarımımız sayesinde daha erken fark 

edilip daha güvenli bir ortam sağlanacaktır. 

19.i. Batarya Yönetim Sistemi Kart Tasarımı 

Aracımızda bulunan batarya yönetim sisteminde LTC6804-1 entegresi kullanılmaktadır. 

Bu entegre minimum 4 maksimum 12 pil hücresine kadar okuma gerçekleştirmektedir. 

Aracımızda kullandığımız 32 seri 5 paralel pil paketi için toplamda 3 tane (12,12,8) 

LTC6804-1 entegresi kullanmaktayız. 

Bir LTC6804-1 entegresi işlemciyle yani Arduino MEGA ile haberleşirken diğer 

LTC6804-1 entegreleri kendi aralarında haberleşme sağlayacaktır. Bu duruma master-

slave kart denilmektedir. İlk kart Master kart olarak adlandırılmaktadır. Slave kart ise 

birden fazla olabilen masterdan sonra gelen kartlardır. Bu durumda aracımızda 

kullanılan 32 seri 5 paralel pil paketi için 1 master 2 slave kart bulunmaktadır. 

Kart tasarımını gerçekleştirirken 12 seri bir kartın hem master hem slave olacak şekilde 

tasarlanmıştır. Kısa devre klemensleri ile hangi kartın kullanılacağı belirlenmektedir. 

Böylelikle modüler yapıdaki pil paketindeki seri sayısı farklılık gösterdiğinde de 

kullanılabilen bir BMS tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sonsuz tane LTC6804-1 entegresi 
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yan yana dizilerek kullanılabilmektedir yani bizim yaptığımız BMS tasarımında da 

sonsuz tane hücreyi okumakta ve yönetimini sağlamaktadır. 

 

Şekil 19.25 Ekibimizin Tasarladığı Batarya Yönetim Sistemi 

19.j. Batarya Yönetim Sisteminde Kod Algoritmaları 

Batarya yönetim sisteminin genel amacı, tüm seri hücreler arasında şarj veya deşarj 

anında dengeli dolum ve boşaltım sağlamaktır. Aynı zamanda sistem güvenliğini ön 

planda tutmaktır. 

 

Şekil 19.26 Batarya Yönetim Sistemimizin Kod Algoritması 

Kart tasarımında olduğu gibi sonsuz pil hücresi için okuma ve balans 

gerçekleştireceğimiz bir kod algoritması da geliştirdik. TOTAL_IC değişkenine kaç 

entegre kullandığımızı yazdığımızda kod çalışıyor ve toplam hücre sayısına göre işlem 

yapmaya başlıyor. Tüm pillerin aynı anda deşarj olmasını istemediğimiz zamanlarda 

sınırlayan bir kod yazdık. Bu kodlama algoritması, bizim istediğimiz seri sayısına 

çıkabilmemizi ve kontrolün tamamen elimizde olmasını sağlamaktadır. Yukarıdaki 

görselde kaç pilin balans olacağını belirlediğimiz değişkenler gözükmektedir. 
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Bir diğer kod algoritması da kaç saniye boyunca balans işleminin gerçekleştireceği. Kaç 

pilin balans olacağına karar verdikten sonra kaç saniye boyunca bu işlemin 

gerçekleşeceğine de biz karar veriyoruz. 

19.k. Modüler Batarya Paketi 

SAGUAR-e aracında modüler batarya paketi kullanımı tercih edilmiştir. Bu tercihin 

sebebi değişken voltajlı paket elde edilebilmesi ve olası sorunlarda sorunlu modülün 

çıkarılıp yenisi ile değiştirilebilirme veya seri sayısını attırıp azaltma imkanı sağlamasıdır. 

Aynı zamanda ekibimiz tarafından tasarlanan değişken BMS sistemi ve kod 

algoritmasına daha kolay uyum sağlamaktadır. 

Modül yapısında yanmaz filamnet kullanılarak 3d printer ile basım işlemi yapılmıştır. 

 

Şekil 19.27 Çizim-Render-Son Ürün                            Şekil 19.28 Modül İç Yapısı 

 

Şekil 19.29 Modül İç Yapısı 

1 Seri modüller birbirine bakır baralar ile vidalanarak bağlanmaktadır. 

Kendi içinde paralel bağlantı nikel baralar ile yapılmaktadır. 
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Şekil 19.30 Modül 32 seri düzeni ve havalandırma sistemi 

Şekil 19.31 Birleştirilmiş 32 seri batarya paketi 

Batarya kutusunda öngörülebilecek aksiliklere karşı; herhangi bir yanma , patlama, 
ısınma vb gibi durumlarda batarya kutusunun yapısı alev ilerletmeyen, ısıyı ve elektriği 
iyi iletmeyen özelliklere aynı zamanda hafif bir malzeme özelliklerene sahip olması 
gerekiyordu. 

 Kevlar®29 malzemeside yalıtkan,aleve dayanıklı, düşük ağırlık ve yüksek mukavemet 
gibi özelliklere sahip olduğu için istenilen özellikleri karşılıyordu. Batarya paketin de en 
dış katmanının takviye malzemesi olarak aramid elyaf olan Kevlar®29 kullanıldı.Bu 
sayede çözüme ulaşılmıştır. 
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Şekil 19.32 Kevlar Batarya Paketi 

19.l. Aerodinamik 

Yakışıklı bir tasarımın yanında  Yüksek aerodinamik yapı elde etmek için 3D modelleme 

ile eş zamanlı olarak ANSYS Fluent ile akış analizleri gerçekleştirdik. Bu analizi 

gerçekleştirmemizin sebebi olabildiğince düşük karşı bir kuvvet elde etmek. Fdrag 

kuvvetini düşürmek devamlı yaptığımız tasarımlar üzerinde değişiklikler gerçekleştirdik. 

Ve bunun neticesinde minimum türbülans ve yüzey sürtünmesi elde ettik. 

 

Şekil 19.33 Analiz verileri 

Yaptığımız Analizler Sonucunda ; 

Fdrag = 28N 

V= 18𝑚/𝑠 

𝐹𝑑 = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴 ∗ (𝑉)2  bağıntısından yararlanarak 𝐶𝑑 değerimiz 0,13 çıkmıştır. 

Bir diğer analizimiz ise 18𝑚/𝑠 ile giderken yüzey üzerindeki basınç bölgelerini     

belirlemek. 

Bunu belirlememizin sebebi ise Kabuk üretimini yaparken Karbon-Fiber ve Core köpük 

malzemelerinin miktarını hesaplamak ve yarış şartlarına uygun en hafif yapıyı elde 

etmektir. 
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19.m. Süspansiyon Sistemi 

 

Şekil 19.34 Ön Sistem Referans Noktaları 
 

Catia programı üzerinde referans noktalarını belirlendikten sonra bu noktaların 

eksenlere olan uzaklığı belirlenmiştir. Excel programını kullanarak bir tablo haline 

getirilmiştir. Tablo 19.1 de Tübitak Efficiency Challange Elektromobil Yarışları 

Kategorisi’nde yarışacak olan Saguar-E isimli aracımızın ön sistem referansları 

gösterilmektedir. 

Tablo 19.1 Saguar Referans Noktası Koordinatları  
 

 

Gelen referans nokta koordinatlarını Adams üzerinde ki tabloya girilerek hazır olan 

modeldeki referans noktalarını araca göre modellemesi gerçekleştirilmiştir. Aracın 

Adams Programı üzerinden referans noktalarının belirlenmesi ve model oluşturulmasının 

ardından aracın tasarımlarında etkileri olan açıların tek tek ne olduğunu incelenmiştir. 

Araştırmaların ardından yine Adams Programı üzerinden analizlerini gerçekleştirerek 

grafik ve veri sonuçlarını değerlendirilmiştir.  
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Şekil 19.35 Saguar-E Aracımız Üzerinde Kamber Açılarının Gösterimi 
 

Şekiller üzerinde de gördüldüğü gibi negatif, pozitif ve 0 olan kamberlerin SAGUAR- E 

aracı üzerinde nasıl durduğunu görülmektedir. Negatif kamber yol tutuşunu artırmaya 

yararken pozitif kamber ise tam tersine yol tutuşunu azaltmaya yönelik bir amaç sergiler. 

İki durumda da araçların lastiklerinde aşınma olacağından özellikle uzun süreli 

yarışlarda lastik yüzeylerinde ki kayıplar yavaş hızlanma ve araç hareketlerinde 

dengesizlik gibi olumsuzluklar meydana getirecektir. Biz de bu olumsuzlukların 

olmaması adına aracımızın tasarımlarında 0 (sıfır) kamber tercih ettik. Aynı zamanda 

verim kaybının ve motor tahrik kuvvetinin kaybı bu şekilde önlenmiştir.  

19.m.1. Saguar Kamber Açısı Değişimi 

 
Şekil 19.36 Saguar-E Aracı Kamber Açısı Değişim Grafiği 

19.m.2. Saguar- E Kaster Açısı Değişimi: 

 

Şekil 19.37 Saguar-E Aracı Kaster Açısı Değişim Grafiği 
 

Ölçümler yapılırken, “0,0” noktası referans olarak alınmış ve yukarı hareket yönü pozitif, 

aşağı hareket yönü de negatif olarak kabul edilmiştir.Tekerleğin yukarı ve aşağı 

hareketinde, her iki durumda negatif kamber açısı yaptığı gözlemlenmiştir. 
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19.m.3. Saguar- E Toe Açı Grafiği: 

 

Şekil 19.38 Saguar- E Aracımızın Toe Açı Değişim Grafiği 
 

Ölçümler yapılırken, “0,0” noktası referans olarak alınmış ve yukarı hareket yönü pozitif, 
aşağı hareket yönü de negatif olarak kabul edilmiştir. Bu da tekerleğin yukarı yönde 
hareket etmesi durumunda, üstten bakıldığında ön kısmının içeriye doğru kapandığını 
(toe in); aşağı yönde hareket etmesi durumunda ise, dışarıya doğru açıldığını (toe out) 
göstermektedir. 
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