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1. Araç Özellikleri Tablosu  

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3688 

Genişlik mm 1502 

Yükseklik Mm 1130 

Şasi Malzeme CF 3000 TORAY T300 

Kabuk Malzeme CF 3000 TORAY T300 

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

Motor Tip IN-WHEEL BLDC  

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Kendi tasarımımız  

Motor gücü kW 2 Adet 0,75 

Motor verimliliği % 92 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 4,5 

Batarya type Li-ion 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 48 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 42,9 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 54,6 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 2059 

Süperkapasitör Evet/hayır Hayır 

 

2. Dinamik Sürüş Testi  

 Dinamik sürüş videosunu çekmeden önce ki gün motor sürücümüz yandığından ve 

yenisini temin edemedeğimizden dolayı istenilen videoyu çekemedik. Onun yerine 

tanıtım videomuzu linkte bulabilirsiniz. 

Tanıtım Videosu 

 

 

 

 

https://we.tl/t-8BppGrjWCI
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3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil için zorunlu ☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil için zorunlu ☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil için zorunlu ☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

6. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

7. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

8. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

9. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

10. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

 

4. Motor  

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : IN-WHEEL BLDC IN-WHEEL BLDC 

Motor Faz Gerilimi : 48 48 

Motor Gücü : 750 W 750 W 

Motor Devri : 500 500 

Motor Boyutları : Ø406mm*85mm Ø434mm*87.16mm 

Motor Ağırlığı : 5kg 5.5kg 

Motor Verimi : %92 %92 

Stator Boyutu : Ø342mm*39,5mm Ø342mm*39,5mm 

Rotor Boyutu : Ø388mm*7,5mm Ø388mm*7,5mm 

Sargı Şeması : 36 oluk 32 kutup 36 oluk 32 kutup 

Motor Optimizasyonu : 
mıknatıs ve stator diş 

yapısı 
mıknatıs ve stator diş 

yapısı 

Manyetik Tasarım ve Analiz Modeli : İlgili Bölümdedir. İlgili Bölümdedir. 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli : 
motorsolve modelinin 

içerisindedir 
motorsolve modelinin 

içerisindedir 

Mekanik Tasarım ve Analiz Modeli : İlgili bölümdedir. İlgili bölümdedir. 
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4.a. Tasarım Hesaplamaları  

Motor temel gereksinimlerinin belirlenmesi 

 Motor temel gereksinimleri, pist analiz edilip ve gerekli hesaplamalar yapılarak 

moment ve hız parametreleri belirlenmiştir. Bu ister değerleri 

sağlayacak motor tasarlanarak ağırlık ve hacim değerleri de 

hesaplanmıştır.  

Motor tasarım parametrelerinin belirlenmesi 

 Motor tasarım parametreleri belirlenirken motor diğer sistemleri (kontrolcüler, dc-dc 

dönüştürücüler vb.) ve pil paketleri göz önünde bulundurulmuştur. Göz önünde 

bulundurulan parametreler sonucunda DC güç kaynağının 48V olmasına karar 

verilmiştir. Bunların haricinde analiz edilen pist verileri sonucunda uygun hızların elde 

edilebilmesi için gerekli olan zıt-emk sabiti belirlendi. Stator kaçak endüktansı ve 

direnci ihmal edilirse, motorun çıkış gücü; 

𝑃𝑟 = 𝜂
𝑚

𝑇
∫ 𝑒(𝑡)𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

= 𝜂𝑚𝐾𝑝𝐸𝑃𝐾𝐼𝑃𝐾 

Motor temel boyutlarının hesaplanması 

 Motor temel boyutları belirlenirken dış çap In-Wheel BLDC motor için kural 

kitapçığında belirtirlen jant ölçülerinde uygulanabilecek en büyük dış çap seçildikten 

sonra ister motor moment ve hız değerlerini sağlayabilecek değerlerde optimize 

edilerek paket uzunluğu belirlenmiştir. 

Stator ve rotor boyutlarının hesaplanması 

 Öncelikle In-Wheel BLDC için belirlenmiş olan dış çap belirlenmiştir. Bu belirlemeden 

sonra stator sacı olan manyetik malzeme özellikleri ve Türkiye pazarında bululabilmesi 

araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucu silisli sac seçimi manyetik akı yoğunluğu, motor 

frekansı gibi bilgiler göz özünde bulundurulacak şekilde eddy girdam akımları ve demir 

kayıpları bakımından en iyi sonucu elde edilecek malzeme seçimi yapılmıştır. Stator 

laminasyon malzemesi seçiminden sonra sürekli mıknatıslı motorlarda kullanımı 

oldukça yaygın olarak kullanılan NdFeB mıknatıs seçimi yapılmıştır.  

 Gerekli seçimler yapıldıktan sonra daha önceden kararlaştırılmış olan zıt-emk sabiti, 

hız ve moment değerlerinin elde edilebileceği elektriksel parametrelerin hesaplamaları 

şu denklemler üzerinden gerçekleştirilmiştir; 

 EPK ve e(t) hava aralığında oluşan faz EMK’sının tepe değerleridir . i(t) ve IPK faz akımı 

ve tepe noktasıdır değerler. η motor verimi, m faz numarası ve T periyottur. 

Motor Hesaplamaları 

https://we.tl/t-QW4Vnot9z4
https://we.tl/t-QW4Vnot9z4
https://we.tl/t-EEmeWsngdX
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𝐸𝑃𝐾 =
𝐾𝐸𝑁𝑡𝐵𝑔𝑓𝜆0𝐷0𝐿𝑒

𝑝
 

 Ke EMF Faktörüdür, Nt faz başına sarım sayısıdır, Bg hava boşluğu akı yoğunluğu, f 

frekans, p kutup çifti ve λ çap oranıdır. Standart radyal akılı motorların çap oranı 
𝐷𝑔

𝐷0
 

olarak tanımlanır. Le, motor paket uzunluğu olarak tanımlanır. 

Tasarım hesaplamalarında faz akımının tepe değeri aşağıda verilmiştir. 

𝐼𝑃𝐾 =
1

1 + 𝐾𝜙
𝐾𝑖𝐴𝜋𝜆0

𝐷0

2𝑚1𝑁𝑡
 

 Bu denklemde, A toplam elektrik yükü ve KФ rotor elektrik yükünün stator yüküne 

oranıdır. SM makinelerinin rotor üzerinde bir sarımı olmadığı için KФ = 0 alınmalıdır. 

 Bu denklemler birleştirilirse standart SM motorlar için çıkış gücü kolayca elde edilir. 

Çıkış gücü denklemi 𝐷2L olarak yazılacak olursa; 

𝑃𝑟 =
𝑚

𝑚1

𝜋

2
𝐾𝑒𝐾𝑖𝐾𝑝𝜂𝐵𝑔𝐴

𝑓

𝑝
𝜆0
2𝐷0

2𝐿𝑒 , 𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑖𝑟. 

 Motor çıkış gücünü radyal ve eksenel akılı motorlarda 𝐷2L yerine 𝐷3 olarak yazmak 

mümkündür. Bu temel denklemler kullanılarak motor ön tasarımı sağlanmıştır. 

Mıknatıs boyutlarının hesaplanması 

 Mıknatıs boyutlarının hesaplanması için genel bir denklem kullanılmamıştır ancak belli 

başlı analizler gerçekleştirilmiştir. Bunlar; yüksüz durum stator ve rotor akı yoğunluğu, 

yüklü durum moment dalgalanması ve demagnetizasyon analizlerinin 

gerçekleştirilmesidir. Moment dalgalanmasının azaltılması için gerçekleştirilen 

mıknatıs optimizasyon analizi sonuçlarına “Manyetik Tasarım ve Analizleri” başlığı 

altında yer alan “Tasarımda Kullanılan Optimizasyonlar” alt başlığının içerisinden 

erişilebilir. 

Sargının modellenmesi ve sargı şemasının belirlenmesi 

 Sargı modellemesi belirlenirken öncelikle akı yoğunluğu, diş sıcaklıkları, sargı faktörü ve 

vuruntu momentinin az olmasına önem verilecek şekilde literatürde “Fractional-Slot” 

olarak bilinen kesirli oluk-kutup kombinasyonu seçimi yapılmıştır. Yapılan seçim 

sonucunda manyetomotor kuvvet varyasyonunun harmonik içeriği gösterilmiştir. Ek 

olarak, motorun sargıları tarafında oluşturulan ve doğrudan motorda yer alan sargı 

faktörünün moment denklemi verilmiştir. SM tarafından üretilen fazörlerin genliğinin 

senkron olduğu görülmüştür. 3 faz aynıdır ve aralarındaki faz farkı 120 elektrik derecedir. 

Motor sargılarının ürettiği manyetomotor kuvvetindeki değişim verilmiştir. 
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Şekil 4.1 Motor Manyetomotor Kuvvet Değişimi 

 

Şekil 4.2 Motor Manyetomotor Kuvvet Harmonikleri 

 

Şekil 4.3 SM Senkron Motorun Sargı Faktörü Değişimi 
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Şekil 4.4 SM Senkron Motorun 3 Fazlı Sargıları Arasındaki Açı Değişimi 

b) Manyetik Analiz Çalışmaları  

Motor manyetik modeli 

 Elektriksel ön tasarımı gerçekleştirilmiş olan model SEA tabanlı manyetik tasarım 

programı kullanılarak manyetik model oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan modele ait akı 

çizgileri ve yoğunluğunun dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Stator ve rotor 

laminasyonlarında doyum gözlemlenmemiştir.Stator dişlerindeki akı yoğunluğu maks. 

1.2T seviyelerindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5 Akı Çizgileri ve Akı Yoğunluğunun Dağılımı 
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Motor sonlu elemanlar analizi 

 Manyetik modeli oluşturulmuş olan motor SEA tabanlı program kullanılarak yüklü ve 

yüksüz durum analizleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilmiş olan optimizasyonlar 

sonucu elde edilen son modele ait analiz sonuçları şu şekildedir; 

 

Şekil 4.6. Vuruntu Momenti 

 

Şekil 4.7 Zıt-EMK Dalga Değişimi 
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Şekil 4.8 Anma Akımı Değişimi 

 

Şekil 4.9 Anma Momenti (Anma Akımında) 

Tablo - 1. Anma Momenti Verileri 

Anma Akımı [Arms] 23.0 

Anma Momenti [Nm] 22.4 

Moment Dalgalanması [%] 0.25 

 

Motor performans analizi 

 Sonlu elemanlar analizi yapılmış olan motorun performans analizi sonuçları bu bölüm 

altındadır. Bu bölümde verilen sonuçlar şunlardır; tork-hız eğrisi ve verimlilik haritası. 

Tork-hız eğrisi ve verimlilik haritası grafikleri aşağıda paylaşılmıştır. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

C
u

rr
en

t 
[A

]

Electrical Degree (°)

0

5

10

15

20

25

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

To
rq

u
e 

[N
m

]

Electrical Degree (°)



 

11 
 

 

Şekil 4.10 Tork-Hız Eğrisi 

 

Şekil 4.11 Verimlilik haritası 

Motor sonlu elemanlar analizi optimizasyonları 

 Bu adımda mil çıkış momentinde oluşabilecek olan moment dalgalanması minimize 

edilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple moment dalgalanmasına etkisi olan fiziksel 

parametrelerde değişikler gereçekleştirilmiştir. Değişiklik yapılan bölgeler mıknatıs ve 

stator dişleridir. Bu değişiklikler parametrik olarak gerçekleştirilmiştir. Mıknatıs genişliği, 

diş kalınlığı, oluk açıklığı ve diş dibi kalınlığı optimizasyon analizleri sonucunda elde edilen 
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moment ve moment dalgalanması grafikleri aşağıdadır. Karar verilen parametreler kırmızı 

yuvarlak içerisine alınmıştır. 

(a) 

(b) 

Şekil 4.12 Mıknatıs Açı Optimizasyonu (a) ortalama moment, (b) moment 

dalgalanması 
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(b) 

Şekil 4.13 Diş kalınlığı optimizasyonu (a) ortalama moment, (b) moment 

dalgalanması 

(a) 

(b) 

Şekil 4.14 Oluk açıklığı optimizasyonu (a) ortalama moment, (b) moment 

dalgalanması 
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(a) 

(b) 

Şekil 4.15 Diş dibi kalınlığı optimizasyonu(a)ortalama moment,(b) moment 

dalgalanması 

4.c. Mekanik Analiz Çalışmaları 

 Motor CAD Modeli 

Motor tasarımının detaylı CAD modeli sağdaki linkte yer 

almaktadır. 
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“Motor CAD Modeli” 

 

Şekil 4.16 Motor Patlatılmış Montaj Görüntüsü 

https://we.tl/t-RW43bqUjUs
https://we.tl/t-RW43bqUjUs
https://we.tl/t-RW43bqUjUs
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Motor Statik Analiz 
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 Motor statik analizi aracın viraj aldığı andaki motorun olduğu tekerlek üzerinde motorun 

verebileceği maksimum tork , yük transferinin etksinde gelen düşey yük ve oluşan yanal 

kuvvetlerin etkisi altında olduğu “worst case analysis” ‘de gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 

elde edilmiştir. 

4.d. Termal Analiz Çalışmaları 

Soğutma metodunun belirlenmesi 

 Motor sıcaklığı düşük gelmesinden kaynaklı soğutmak için özel bir metod (sıvı veya 

fanlı aşırı soğutma) kullanılmasına gerek görülmemektedir. 

Motor termal modeli 

 Tasarımı gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan sürekli çalışma koşulu 23Nm ve 300rpm 

yükleme durumunda olan motorun termal analizi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen termal 

analiz sonucunda elde edilen motor sıcaklığı grafiği ve tablosu aşağıda paylaşılmıştır. 

 

 Şekil 4.16 Motor termal analizi 
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Tablo – 4.2. Motor bölgesel sıcaklıkları 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.e. Üretim Çalışmaları  

Teknik çizimler 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıcaklık [°C] Bölge 

20.6 Rotor Şaftı 

21.0 Rotor Arka Nüve 

21.0 Mıknatıs 

33.2 Stator Diş 

33.4 Sargı 
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Teknik resimlerin asıllarına ulaşılmak istendiği takdirde aşağıdaki bağlantı kullanılabilir. 
 
 
 
 

4.f. Motor Tasarım Dökümanları 

 Motor tasarım dökümanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir. 

“Motor Tasarım Dökümanları” 

 

5. Motor Sürücü  

Elektronik ürün kompanent tedarik sıkıntısı yüzünden önceden yerli olarak yapmayı 

planladığımız motor sürücüyü hazır olarak kullanmaya karar verdik.  

Kullanacağımız Motor Sürücü: KBL48101X,24V-48V,100A,BLDC 

Kelly KBL programlanabilir BLDC motor kontrolcüsü go-kart arabalarının, elektrikli 

motorsikletlerin, forkliftlerin, hibrit arabaların, elektrikli arabaların, elektrikli botların 

yüksek verimlililikte ve hassassasiyette tork ve hız kontrolünü sağlar. Motor kontrolcüsü, 

yüksek verimli ve yüksek güçlü mosfetleri sayesinde %99 verimliliğe kadar ulaşır. 

Programlanabilen bu kontrolcü ayrıca, kullanıcıya parametreleri değiştirme yetkisi verir. 

“Teknik Resim Dosyası” 

 

https://we.tl/t-WARyztRGGL
https://we.tl/t-WARyztRGGL
https://we.tl/t-kxEUBLMZkd
https://we.tl/t-kxEUBLMZkd
https://we.tl/t-kxEUBLMZkd
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Özellikleri 

• 18V-90V besleme gerilimi 
• 16.6kHz anahtarlama frekansı 
• Standby batarya akımı < 0.5mA 
• 5V sensör besleme akımı : 40mA 
• Ayarlanabilir batarya gerilim aralığı 18V-60V 
• Analog fren ve gaz girişi : 0-5V 
• Geri alarmı , ana kontaktör sürücüsü 
• Çalışma sıcaklık aralığı : -30 C - 90 C , 100 C shutdown 
• Boost akımı , 10 saniye : 150A 
• Motor akım limiti , 1 dakika : 100A 
• Motor akım limiti , sürekli : 60A 
• Maksimum batarya akımı : ayarlanabilir 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

6.a. Dengeleme Yöntemi 

 Batarya Yönetim Sistemlerinde dengeleme yöntemleri aktif ve pasif olmak üzere ikiye 

ayrılır, BYS tasarımımızda aktif dengeleme yöntemlerinden birini kullanmayı tercih ettik. 

Verim’in yüksek ve dengelemenin hızlı olmasından dolayı kapasitörlü aktif dengeleme 

yöntemlerinden biri olan tek anahtarlamalı kapasitör yöntemi seçildi. Bu devrede tek 

kapasitör ve hücre sayısı+5 tane anahtar bulunur. Mikrodenetleyici ile kontrol 

edilebilmesi için anahtar olarak bidirectional yapıda mosfetler kullanıldı. Bu mosfetler 

kullanıldığında tek kapasitör ve (hücre sayısı+1) *2+(8) tane mosfet kullanılır. 

Anahtarlamak için mosfet kullanmamızın sebebi yüksek akımları üzerinden 

geçirebilmesi ve bidirectional yapıda kullanıma transistör ve türevlerinden daha uygun 

olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6.a.1: Anahtarlamalı kapasitör dengeleme devresi 
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6.b. SOC Tahmin Algoritması  

Batarya Yönetim Sistemimizde kullanılması için ACS758KCB-150U akım sensörü seçildi. 

Hesaplamalarımıza göre batarya paketi üzerinden en fazla 50 amper çekilecek, seçilen 

bu akım sensörü ise 150 ampere kadar ölçüm yapabilmektedir. 

State of charge (SOC) aracımızın batarya paketinin şarj durumunu ifade eder ve yüzde 

olarak ifade edilir. SOC değerini bulmak için akım değeri gerekir, akım değerini: 

𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶(𝑡 − 1) +
𝐼𝑐(𝑡)

𝑄𝑛
∗ ∆𝑡 

formülü üzerinde yerine koyarak SOC değerini bulabiliriz. 

Ayrıca kullandığımız 18650 lion pillerin datasheetlerindeki grafiklerde SOC grafiğine 

ulaşabiliyoruz. 

Soc tahmini yapmak için bu iki yoluda kullanmaya karar verdik. Aracımızın hareket halinde 

olduğu süre ∆𝑡 dir, bu değeri kullandığımız formülü araç hareket halindeyken kullanılacak, 

Araç durduğunda ise daha yakın bir sonuç almak adına SOC değeri grafiklerden 

yararlanarak güncellenecektir. 

6.c. Kontrol Algoritması  

Batarya yönetim sistemimizin görevi en düşük değerli hücre ve en büyük değerli hücre 

arasında enerji alışverişi sağlamak, hücrelerin çeşitli değerlerini okumak, gerekli 

durumlarda uyarı vermektir. Kontrol algoritmamızı 2 bölüm olarak ele alabiliriz; ölçüm 

algoritmaları, dengeleme algoritmaları. 

Ölçüm olarak en önce gerilim değerleri ölçülmektedir, bunun için gerilim bölücüsü devresi 

ve STM32F407VET6 mikrodenetleyici entegresinin ADC kanalları kullanılmaktadır. 0-3 

volt arası değer okuyabilen bu kanalların girişine gerilim bölücü devrenin çıkışı bağlanır 

ve böylelikle her bir hücrenin gerilim değerinin okunması gerçekleşir. Bir gerilim bölücü 

devre 2 direnç ve bir dirence bağlı kapasitörden oluşur. 

13 Hücre için gerilim bölücü devreler birbirine bağlanır ilk gerilim bölücü devre ilk hücrenin 

gerilim değerini okurken 2.si ilk 2 hücrenin gerilim değerini okur ve ilk hücrenin değeri 

ikinciden çıkartılarak 2. Hücrenin gerilim değeri bulunur, bu işlem 13. Hücrenin değeri 

bulunana kadar devam eder.  

Vhücre = ADC ∗  
R1+R2

R2
 denklemi sayesinde bir hücrenin batarya gerilimi bulunur.ADC 

gerilimi en fazla 3 volt olabileceğinden dolayı gerilim bölücü devre üzerindeki oran büyük 

seçilmelidir aksi takdirde ADC üzerinde okuduğumuz değer 3 voltu geçer ve yanlış ölçüm 

yapmamıza yol açar.  
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HAL_ADC_Start(&hadc1); 
      
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000000);                                                        
 uint16_t adcVal1=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 
vadc1= (2.9*adcVal1)/4095; 
V1= ( (vadc1 *110)) ; 
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000000); 
uint16_t adcVal2=HAL_ADC_GetValue(&hadc1); 
vadc2= (2.9* adcVal2)/4095; 
VT2= ( vadc2 * 110); 
V2= VT2-V1; 

Yukarıda verilen örnek kod ile ADC kanallarıdan gelen değeri okur onu gerilim bölücülerin 

gerilim değerlerine göre işleme sokup, Voltaj değerimizi buluruz. 

Akım ölçmek için ACS758KCB sensöründen yararlanmaktayız. Gerilim ölçümünde 
yaptığımız gibi ADC kanalını buradada kullanıyoruz. ADC kanalı ile aldığımız değere 
akımı bulmamızı sağlayacak bir dizi işlem uyguluyoruz. 
 
HAL_ADC_Start(&hadc1); 
if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100000) == HAL_OK ){ 
adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  
} 
Voltage=(adc_value*3300)/4095.0;  
Amps=((Voltage-396)/16.7);  
HAL_ADC_Stop(&hadc1); 
 
Akım ölçümü yaparken aynı gerilim ölçümü gibi ADC kanalı kullanılarak ölçüm 
gerçekleştirilir, daha sonra sensörümüzün teknik dökümanlarında bize verilen işlemler 
uygulanarak akım bulunur 
   

Sıcaklık ölçmek için Ds18b20 sıcaklık sensörünü kullanıyoruz bu sensör Onewire 

haberleşme protokolü ile haberleşir böylelikle kullandığımız entegre üzerinde bir pin 

kullanarak batarya paketi üzerindeki 13 hücreninde sıcaklık değerini okuyabiliriz. 

float getTemperature(uint8_t* deviceAdress){ 
 
   Kontrol = OW_Start (); 
   HAL_Delay (1); 
   OW_Write (0x55);   
   for(int i=0;i<8;i++){ 
  OW_Write(deviceAdress[i]); 
   } 
   OW_Write (0x44); 
   HAL_Delay (100); 
 
   Kontrol = OW_Start (); 
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        HAL_Delay(1); 
        OW_Write (0x55); 
   for(int i=0;i<8;i++){ 
  OW_Write(deviceAdress[i]); 
   } 
        OW_Write (0xBE);   
 
        Sicaklik_1= OW_Read(); 
   Sicakik_2 = OW_Read(); 
   Sicaklik = (Temp_byte2<<8)|Temp_byte1; 
   SicaklikCVT = (float)TEMP/16; 
   return SicaklikCVT; 
} 
 
 Dengeleme algoritmasında mosfetlere sinyal göndermemiz gerekir. Optokuplörler 

aracılığıyla gönderdiğimiz sinyaller sayesinde mosfetleri tetikleriz. Ölçüm algoritmasını 

kullanarak aldığımız verilerden yararlanarak dengeleme yaparız. 

 Her bidirectional mosfetin gate bacağına bağlı olan pini diziye atarız, ölçülen gerilim 

değerlerinden en büyük ve en küçük değerli gerilim değerlerini bulup, bu değerlere göre 

mosfete bağlı olan pinlerin bulunduğu diziden gereken pinleri seçip tetikleriz. Dengeleme 

yapmak için READ_ADC adlı fonksiyondan gerilim değerlerini çekeriz. 

float volt[]={V1,V2,V3}; 
x=volt[i+1]; 
for(i=0;i<3;i++){ 
if (volt[i]>x){ 
b=volt[i]; 
x=volt[i]; 
} 
else{ 
b=x; //en dolu batarya 
} 
} 
max=b; 
i=0; 
y=volt[i]; 
for(i=0;i<2;i++) 
{ 
if (y<volt[i+1]){ 
k=y; 
}else{ 
k=volt[i+1];  // en boş batarya 
} 
} 
 min=k; 
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Yukarıda gösterilen algoritmalar sırasıyla en dolu ve en boş hücreyi bulur değerler bir 

dizinin içine atıldığından dolayı ne kadar gerilim değeri olursa olsun doğru bir şekilde 

çalışabilecektir. 

uint16_t mosfet[]={my_Pin,mx_Pin,m1_Pin,m2_Pin,m3_Pin,m4_Pin}; 
      float volt[]={V1,V2,V3}; 
      HAL_Delay(100); 
 
      if(min<=ort){ 
       for(w=0;w<3;w++){ 
         for(z=0;z<3;z++){ 
           if( ((volt[w]-max)==0) && ((volt[z]-min))==0){  
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GND_Pin, RESET); 
 
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, mosfet[w+2]|mosfet[w+3]|mosfet[(w+2)%(2)], 
SET);// 
           HAL_Delay(2000);                                                                         
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, mosfet[w+2]|mosfet[w+3]|mosfet[(w+2)%(2)], 
RESET);//  
           HAL_Delay(2000);                                                            
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, mosfet[z+2]|mosfet[z+3]|mosfet[(z+2)%(2)], SET); 
//  
                                                                                      
           HAL_Delay(2000); 
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, mosfet[z+2]|mosfet[z+3]|mosfet[(z+2)%(2)], 
RESET); 
           HAL_Delay(2000); 
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GND_Pin, SET); 
           READ_ADC(); 

Yukarda verilen algoritma en büyük ve en küçük hücreleri değerlendirerek önce en büyük 

hücre ve kapasitör arasındaki mosfetleri açıp kapasitörü doldurur, sonra kapasitör ile en 

küçük değerli hücre arasındaki mosfetleri açarak kapasitörü boşaltır. 

Batarya üzerinden ölçülen değerler CAN-BUS protokolü ile iletilir. Aşağıda bu protokol ile 

veri gönderimine yazılımsal olarak bir örnek verilmiştir. 

   void CANBUS_Volt(Void){ 
       HAL_GPIOD_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_3); 
       HAL_CAN_AddTextMessage(&hcan2,&txHeader,csend,&canMailbox); 
       HAL_CAN_AddTextMessage(&hcan2,&txHeader,csend2,&canMailbox); 
       HAL_CAN_AddTextMessage(&hcan2,&txHeader,csend3,&canMailbox); 
      } 
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 6.d. Devre Tasarımı  

Batarya Yönetim sistemimiz kapasitör temellidir. 4 tane 1 farad 5.5 volt kapasitör, 36 tane 

IRFL024 model mosfet 16 tane TLP281 optokuplör,  

Akım sensörü →ACS758 KCB 150U 

Sıcaklık sensörü → DS18B20  

Mikrodenetleyici → STM32F407VET6 

Can-Bus modülü →MCP2515 

Master kartı 

Şekil 6.d.2: Master Kart Şematik1 
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Şekil 1.d.3: Master Kart Şematik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6.d.4: Acil Durum Devreleri 
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Slave Kartı 

 

Şekil 6.d.6: Bidirectional Mosfetler 

Şekil 6.d.5: Master Kart Gerilim Bölücüler 



 

27 
 

 

Şekil 6.d.7: Optokuplörler 

Şekil 6.d.8: Slave Kart konnektörler 
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e) Simülasyon Çalışmaları  

“Simülasyon” 

f) Baskı Devre Çalışmaları  

 Batarya yönetim sistemimizi daha rahat test edebilmek ve baskı devrede daha kolay 

basabilmek için modüler olarak tasarımlar yaptık, bu tasarımları ayrı ayrı test ettikten 

sonra hepsini birleştirip 3 hücreli bir BYS yaptık, baskı devrede 3 hücreli yapmamızın 

sebebi eğer 13 hücre olursa kartın baskı devrede yapabilmek için fazla büyük ve çift katlı 

olması gerekeceğidir. 

Sırasıyla ölçüm kartları, dengeleme kartı ve optokuplör kartı yapıldı 

 

 Dengeleme kartımız kendi bataryamızdaki 

hücre sayısı olan 13 hücreye kadar okuma 

yapabilmektedir, gerilim bölücü devreler ve 

pil girişleri içermektedir. 

                     

     Şekil 6.f.9: Gerilim Ölçüm Kartı 

   

 Dengeleme kartını sistemi test etmek   

açısından ve 3 hücre dengeleyebilen bir 

devre yaptık. 

Devrede bidirectional devre yapıları 

kapasitör ve soketler vardır. 

 

 

        Şekil 6.f.10: Dengeleme Kartı 

 Optokuplör kartını 3 hücre dengeleyen bir 

devre için tasarladık. Devrede optokuplörler 

ve optokuplörün çalışması için gerekli 

elemanlar vardır. 

 

 

Şekil 6.f.11: Optokuplör Kartı 

https://we.tl/t-mmJpS4FtDV


 

29 
 

6.g. Üretim Çalışmaları  

Batarya Yönetim Sistemimizin nihai halinin çizimini tamamladık ve profesyonel PCB 

haline getirdik. Batarya Yönetim Sistemimiz ölçümleri yapan ve üzerinde mikroişlemcinin 

bulunduğu Master kartı ile üzerinde mosfetlerin bulunduğu dengeleme yapan slave 

kartından oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 6.g.12: Master kart PCB arka Şekil 6.g.13: Master Kart PCB ön 

Şekil 24: Master Kart 3D ön Şekil 6.g.15: Master Kart 3D arka 
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                Şekil 6.g.18: Master ve Slave Nihai Pcb Üretimi (Arka Yüzü) 

Şekil 6.g.16: Slave Kart PCB arka Şekil 6.g.17: Slave Kart PCB ön 

Şekil 6.g.19: Slave Kart 3D ön Şekil 6.g.18: Slave Kart 3D arka 
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Şekil 6.g.19: Master ve Slave Nihai Pcb Üretimi (Ön Yüzü) 

h) Karşılaştırma Tablosu 

 Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :  13 Seri 10 Paralel  13 Seri 10 Paralel 

Çıkış Voltajı :  12 V  12 V 

Çıkış Akımı :  -  400 Ma 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya pasif) :  Aktif  Aktif  

Devre Tasarım Tipi :  Tek Master kart  Master + Slave kartlar 

SOC Tahmin Algoritması :  SOC grafiği Coulomb sayma + SOC 

grafiği 

Kontrol Algoritması : Sıralama + seçme algoritması Sıralama + seçme algoritması 

Yerli mi Değil mi :  Yerli  Yerli 
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7. Yerleşik Şarj Birimi 

7.a. Devre Tasarımı 

Sürekli Mod Yükseltici Devre Tasarımı 

 DA/DA dönüştürücü öncesinde 1200 Watt’lık Sürekli Modda çalışan Yükseltici 

Dönüştürücü tasarlanmıştır. Tasarım parametreleri aşağıdaki tabloda mevcuttur. 

Tablo 7.a.1: Sürekli Mod Yükseltici Devre Tasarım parametreleri 

   Yukarıda Tablo 7.a.1’de verilen Sürekli Mod Yükseltici Dönüştürücü ’den sonra Faz 

Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü devresi bulunmaktadır. Yükseltici Dönüştürücü 

kendisinden sonra gelen DA/DA dönüştürücü için sabit 400V gerilim ve 3A akım 

sağlamaktadır. Süreksiz mod çalışmaya göre sürekli mod çalışmanın tercih edilme 

nedeni; süreksiz modda uç akımların fazla olmasıdır. Yüksek güçlü bir dönüştürücü 

olduğu için sürekli mod tercih edilmiştir. Aşağıda Sürekli Mod Yükseltici Devresine ait 

sistem tasarımı verilmiştir. 

Çıkış Kapasitörünün Hesaplanması 

 Çıkış kapasitörü bekleme süresi esas alınarak tasarımı yapılmıştır. Bekleme süresi için 

ise 50 Hz şebeke için tam bir periyot olan 20 ms alınmıştır. 3 A çıkış akımında 20 ms 

bekleme süresinde çıkış kapasitörü CO şu şekilde bulunur: 

𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑖𝑛) ≥
2 × 𝑃Ç𝚤𝑘𝚤ş × 𝑡𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖

𝑉Ç𝚤𝑘𝚤ş
2 − 𝑉Ç𝚤𝑘𝚤ş𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒_𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖

2  

𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑖𝑛) ≥ 
2 × 1200𝑊 × 20 𝑚𝑠

4002 − 3002
→  𝐶𝑜𝑢𝑡(𝑚𝑖𝑛) ≥ 730𝑛𝐹 

   PFC çıkışı DA/DA dönüştürücü için bir kaynak olacağı için 450µF değerinde iki adet 

kapasite birbirine bağlanmıştır. Yüksek frekanslı bileşenleri elektrolitik kapasite 

filtreleyemediği için bu elektrolitik kapasitelere paralel 0,22 µF değerinde mercimek 

kapasitör kullanılmıştır. 

 

Çıkış Gücü 1200 W 

Çıkış Gerilimi 400 VDC 

Çıkış Akımı 3 A 

Minimum Giriş Gerilimi 180 VAC 

Maksimum Çıkış Geirilimi 255 VAC 
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İndüktör Hesaplanması 

𝐼𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝐴𝑛𝑙𝚤𝑘
=

𝑃Ç𝚤𝑘𝚤ş(𝑀𝑎𝑥)

𝜂 × 𝑉𝐺𝑖𝑟𝑖ş(𝑚𝑖𝑛) × 𝑃𝐹
=

1200𝑊

0,9 × 180 × 0,99
= 7,482 𝐴 

𝐼𝐺𝑖𝑟𝑖ş_𝑡𝑒𝑝𝑒 = √2 × 𝐼𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝐴𝑛𝑙𝚤𝑘
= √2 × (7,482𝐴) = 10,581𝐴 

𝐼𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 = ∆𝐼𝐷𝑎𝑖𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 × 𝐼𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝑡𝑒𝑝𝑒(𝑚𝑎𝑥)
= (0,2) × (10,581) = 2,1162 𝐴 

𝐼𝐿𝑇𝑒𝑝𝑒(𝑀𝑎𝑥)
= 𝐼𝐺𝑖𝑟𝑖ş𝑡𝑒𝑝𝑒

+
𝐼𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎

2
= 10,581 +

2,1162

2
= 11,64𝐴 

İndüktörün değeri en kötü doluluk oranına göre hesaplanır: 

𝐿(𝑚𝑖𝑛) ≥
𝑉Ç𝚤𝑘𝚤ş × 𝐷 × (1 − 𝐷)

𝑓𝐴𝑛𝑎ℎ𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 × 𝐼𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎
=

400 × 0,2 × (1 − 0,2)

65000 × 2,1162
→ 𝐿(𝑚𝑖𝑛) ≥ 0,466 𝑚𝐻 

   İndüktör seçimi maksimum tepe akımına bırakılan güvenlik katsayısı ile birlikte 15A 

750µH değerinde seçilmiştir. 

MOSFET ve Diyot seçilmesi 

   MOSFET indüktör akımı taşımak için yine maksimum tepe akımına göre bırakılan 

güvenlik katsayısı ile seçimi yapılmıştır. MOSFET’in açma anına R11 ile sağlanırken 

kapanması hızlı olması için D3 diyodu kullanılmıştır. MOSFET için ShinDengen firmasının 

ürettiği 600V/15 A değerindeki MOSFET’i kullanılmıştır. Yükseltme doğrultucu diyotu, 

MOSFET'lerle benzer bir voltaj ve akım derecesine sahip olmalıdır. Bu yüzden yükseltme 

diyodu için ise MOSFET'in açma kayıplarını azaltmak için yükseltme diyotu de çok hızlı 

olmalıdır. Yükseltme diyodu için Littlefuse firmasının ürettiği 650V/18,5A’lik Shottky diyot 

kullanılmıştır. Devrede bulunan yükseltici indüktör ile yükseltici diyoda paralel bağlanan 

ön-şarj diyodu bulunmaktadır. Bu diyotun amacı yükseltici PFC’nin çıkış kapasitörünün 

başlangıçta giriş voltajının zirvesine önceden şarj edilmesini sağlamaktadır. Bu diyotun 

yokluğunda ilk akım yükseltici indüktör üzerinden akacaktır ve çıkış kapasitörü ve 

yükseltici indüktör arasında rezonansa bağlı olarak çıkışta gerilim oluşmasına sebep 

olmaktadır. Oluşan gerilim herhangi bir yük olmadığında uygulanan gerilminin iki katı 

olabilir ve kapasitöre zarar vermektedir. Bu yüzden yükseltici indüktör ile yükseltici diyoda 

paralel 1N5408 bağlanarak bu risk ortadan kalkmış olur. 
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Görsel 7.a.1: PFC Devre Şeması 

 
Görsel 7.a.2: PFC PCB Çizimi-1 
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Görsel 7.a.3: PFC PCB Çizimi-2 

 

Görsel 7.a.4: PFC Devresi 3D Görünüm 
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Giriş Kapasitörünün Hesaplanması 

𝑉𝐺𝑖𝑟𝑖ş_𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎(𝑚𝑎𝑘𝑠) = ∆𝑉𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎 × 𝑉𝐺𝑖𝑟𝑖ş_𝐷𝑜ğ𝑟𝑢𝑙𝑡𝑢𝑙𝑚𝑢ş(𝑀İ𝑁) = 0,03 × √2 × 180

= 7,636𝑉 

𝐶𝐺𝑖𝑟𝑖ş =
𝐼𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎

8 × 𝑓𝑎𝑛𝑎ℎ𝑡𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑎 × 𝑉𝐺𝑖𝑟𝑖ş_𝐷𝑎𝑙𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎(𝑚𝑎𝑘𝑠)
=

2,1162

8 × 65000 × 7,636
= 0,533𝜇𝐹 

Giriş kapasitesi için 1 µF’lık kapasite seçilmiştir. 

NTC seçilmesi 

   Yerleşik şarj birimlerinde devre ilk çalıştığı anda Cin kapasitesinin düşük ESR 

direncinden dolayı hesapta olmayan ani akımlar devre tarafından çekilmektedir. Bu ani 

akımın enerjisini üzerinde NTC alacak ve oluşacak ani akım sonucunda tahribatlar 

önlenmiş olacaktır. NTC seçiminde birinci husus kapasitenin dolacağı enerjiyi 

sönümleyebilecek bir NTC olmalıdır. İkinci husus ise devre stabil andaki akıma dayanabilir 

olmalıdır. Üçüncüsü ortam sıcaklığı göz önüne alınarak seçim yapılmıştır. Öncelikle Cin 

kapasitesinin maksimum doğrultulmuş gerilimdeki enerjisi hesaplanmıştır. 

𝐸 =
1

2
× 𝐶 × 𝑉2 =

1

2
× (1 × 10−6) × (√2 × 255)

2
= 0,065020𝐽 

 Ardından oluşacak ani akım maksimum 20A olacağı düşünülerek minimum direnç değeri 

hesaplanmıştır. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
√2 × 255

20𝐴
= 18,66Ω 

 Bu direnç değeri 25°C’deki direnç değeridir. Ametherm firmasının direnç/sıcaklık 

grafiğinden ortam sıcaklığı olan 50°C’deki katsayısı 0,449’a Rmin değeri bölünerek 

50°C’deki Rmin değeri bulunmuştur. 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
25′𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖

50℃′𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤
=

18,66

0,486
= 38,39Ω 

   Hesaplanan değerler ve yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak 20Ω/10A 

değerinde iki adet NTC paralel bağlanarak ani akım önlenmiş olur. Fakat devre stabil hale 

geldiğinde yüksek akım sebebi ile NTC üzerindeki kayıpları ortadan kaldırmak için 

maksimum 100ms sonra NTC’ye paralel bağlanan röle iletime girecek ve akım röle 

üzerinden akarak NTC üzerindeki kayıplar önlenmiş olacaktır. Şekil 7.a.1’de ise 

Ametherm firmasının oluşturduğu direnç sıcaklık grafiği görülmektedir. 
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Şekil 7.a.1: Ametherm firmasının oluşturduğu direnç/sıcaklık grafiği 

Entegre seçilmesi 

 Entegre olarak Texas Instrument firmasının ürettiği UCC28019 entegresi kullanılmıştır. 

Entegreye datasheet dikkatlice okunduktan sonra entegre kontrol yapısı için istenen geri 

besleme ve algılama dirençleri ve gürültülerden engellemek için belirtilen kapasiteler 

hesaplanıp devre tasarımı tamamlanmıştır.  

Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü Devre Tasarımı 

  Sürekli mod yükseltici dönüştürücü tasarımı bittikten sonra yerleşik şarj biriminin ikinci 

bölümü olan DA/DA dönüştürücü için tam köprü dönüştürücü topolojisi seçilmiştir. Bu 

topolojinin seçilmesi nedeni Marty Brown’un Power Supply Cookbook kitabından referans 

aldığımız Tablo 7.a.2’ye göre 900W güç değerlerinde tam köprü dönüştürücü topolojisi 

kullanılmaktadır. Yumuşak anahtarlama ile anahtarlama kayıplarının önlenmesi için faz 

kaydırmalı tam köprü dönüştürücü devresi seçilmiştir. 

 

   

    

 

Tablo 7.a.2: Sürekli Mod Yükseltici Devre Tasarım parametreleri 
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Topoloji seçiminden sonra devre tasarımına ait tasarım parametreleri Tablo 7.a.3’te 

görülmektedir. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7.a.3: Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü Devre Tasarım Parametreleri 

   

Şekil 7.a.2: Faz kaydırmalı tam köprü dönüştürücü anahtarlar çalışma zamanları  

Şekil 7.a.2’de devrede mikroişlemci ile oluşturulacak algoritma için devrede bulunan 

anahtarların çalışma süreleri görülmektedir. t0 – t1 ve t4 – t5 anlarında devrenin birincil 

kısmından ikincil kısmına akım akışı mevcuttur. t1 – t2, t3 – t4, t5 – t6 ve t7 – t8 zamanları iki 

Pçıkış 900W 

Vgiriş(min) 250V 

Vgiriş(maks) 420V 

Içıkış 15A 

Fanahtarlama 50kHz 

Vçıkış(min) 35V 

Vçıkış(maks) 60V 

Idalgalanma %5 

Vdalgalanma %1 

η %75 

Tsw 20µs 
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anahtarın aynı anda açık bulunması engellemek için devreye koyulan ölü zamanlardır. 

Şekil A-2.1’de çıkışta görülecek maksimum gerilim (60V) için süreler ayarlanmıştır. 

Çıkışta daha az gerilim elde etmek için t0 – t1  ve t4 – t5 süreleri azaltılacak, ölü zamanlar 

sabit kalacak ve azaltılan zamanların yerini ise t2 – t3  ve t6 – t7 süreleri azalan sürelere 

göre artırılacaktır. İlk anda batarya boş olduğu varsayılırsa 36V gerilim elde etmemiz 

gerekmektedir. 36 V’a uygun t0 – t1  ve t4 – t5  süreleri belirlenecek ve bataryanın 

maksimum dolma gerilimi olan 55 V’a kadar bu süreler artırılarak eksponansiyel olarak 

batarya dolum eğrisi elde edilecektir. Gerilim eksponansiyel olarak artarken akım sabit 

15 Amper’de çıkışta hall effect sensörden alınan veriler ile yazılım ile gerilim 55V 

değerine ulaşana kadar sabit tutulacaktır. Batarya şarj etmek için oluşturulan algoritma 

mikroişlemci ile bu şekilde oluşturulacaktır. 

Yüksek Frekanslı Trafo için Manyetik Çekirdek Seçimi 

   Tasarım parametreleri belirlendikten sonra yüksek frekanslı transformatörün manyetik 

çekirdek seçimi için “Area Product” formülü kullanılmıştır. Kaith Billings’in Switchmode 

Power Supply Handbook kitabındaki “Area Product” formülüne göre; 

𝐴𝑃 = (
11,1 × 𝑃İ𝑁

𝐾′ × ∆𝐵 × 𝑓
)
1,143

𝑐𝑚4 

𝐴𝑃 = (
11,1 × (900/0,75)

0,164 × 0,15 × 50000
)
1,143

= 15,224 𝑐𝑚4 

   K’ bakım kullanım faktörüdür. Kaith Billings’in Switchmode Power Supply Handbook 

kitabından alınan Tablo 7.a.4’e göre 0,164 alınmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 7.a.4: Standart Konvertör Tipleri için Genel Bakır Kullanım Faktörleri K' 

  Bırakılan güvenlik marjı ve soğutabilme etkileri düşünülerek “Area Product” değeri 23,5 

olan E65/32/27 manyetik çekirdeği seçilmiştir. Tablo 7.a.5’te E65/32/27 manyetik 

çekirdeğine ait özellikler bulunmaktadır. 

Tablo 7.a.5: E/65/32/27 manyetik çekirdeğinin özellikleri 
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Birincil ve İkincil Sarım Sayılarının Belirlenmesi 

Aşağıdaki formüllere göre birincil ve ikincil kısımlar için sarım sayıları hesaplanmıştır. 

𝑁𝑆

𝑁𝑃
=

80

400
= 𝟎, 𝟐 

𝑵𝑷 =
𝑉 × 𝑇𝑂𝑁

𝐴𝑒 × 𝑑𝐵
=

400 × 15

540 × 0,15
= 𝟕𝟒 𝒔𝒂𝒓𝚤𝒎 

𝑁𝑆

𝑁𝑃
= 0,2 𝑖𝑠𝑒 →  

𝑁𝑆

74
= 0,2  →    𝑵𝑺 = 𝟏𝟓 𝒔𝒂𝒓𝚤𝒎 

   Tasarım parametreleri belirlenip, uygun manyetik çekirdek seçimi yapılmıştır. Ardından 

dönüştürme oranı hesaplanıp, dönüştürme oranı ve tasarım parametrelerine uygun sarım 

sayıları hesaplanmıştır. En son olarak ise çıkış filtresinde bulunan L ve C değerleri 

hesaplanmaktadır. 

Endüktans Hesabı 

   Tam köprü dönüştürücü çıkış L ve C değerlerinin daha rahat hesaplanması için Şekil 

7.a.3 baz alınmıştır. 

 

Şekil 7.a.3: Endüktans seçimi 

𝑉𝐿 = 𝑉İ𝑁 ×
𝑁𝑆

𝑁𝑃
− 𝑉𝑂𝑈𝑇                                𝑉𝐿 = 400 × 0,2 − 400 = 20 𝑉 

𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
                                                     𝐷 =

1

2
×

60

80
= 0,375 

 

𝑳 = 𝑽𝑳 ×
𝑫×𝑻𝑺𝑾𝑰𝑻𝑪𝑯

𝑰𝑹𝑰𝑷𝑷𝑳𝑬
                                    𝐼𝑅𝐼𝑃𝑃𝐿𝐸 = 15 × 0,05 = 0,75 𝐴 

 

𝑳 = 20 ×
0,375 × 20 × 10−6

0,75
= 𝟐𝟎𝟎𝝁𝑯 

Endüktans seçiminde 1mH 17,5 Amper endüktans seçilmiştir. 
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Kapasitans Hesabı 

𝐼 = 𝐶 ×
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

𝐶 = 𝐼 ×
𝑑𝑡

𝑑𝑉
                                                            𝑉𝑅𝐼𝑃𝑃𝐿𝐸 = 60 × 0,01 = 0,6 𝑉 

𝑪 = 𝑰𝑹𝑰𝑷𝑷𝑳𝑬 ×
𝑫 × 𝑻𝑺𝑾𝑰𝑻𝑪𝑯

𝑽𝑹𝑰𝑷𝑷𝑳𝑬
 

𝑪 = 0,75 ×
0,375 × 20 × 10−6

0,6
= 𝟗, 𝟑𝟕𝟓 𝝁𝑭 

Kapasitans seçiminde ise 100V gerilimde 47 µF elektrolitik kapasitansı seçilmiştir. 

MOSFET ve Çıkış Diyotlarının Seçimi 

   MOSFET seçiminde birincil taraftan akacak olan 3A akım ve MOSFET’lerin üzerine 

düşecek olan 400V gerilime göre bırakılan güvenlik marjına göre PANJIT firmasının 

PJP10NA80/PJF10NA80 kodlu 800V/10A değerlerindeki MOSFET seçilmiştir. Çıkış 

diyodunda hızlı bir diyot olması, ikincil kısım gerilim ve akım değerlerine dayanabilir 

olmalıdır. Çıkış diyodunda STMicrolectronics firmasının ürünü olan 100V/20A değerinde 

STPS20M100S ürünü seçilmiştir. 

Birincil Kısım Yüksek Taraf Anahtarın Sürülmesi “Boostrap Tekniği” 

  Düşük taraftaki MOSFET’in sürülmesi basittir. MOSFET’in “Source” ucu referans toprak 

olduğu için VGS gerilimi sabittir. Bu durumu formüle edecek olursak 𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑡ℎ. Fakat 

yüksek taraf anahtarın “Source” ucu sabit bir referans uca bağlı olmadığı için “Source” 

ucundaki gerilim değişekendir. Bu durumu formüle edecek olursak ise  𝑉𝐺𝑆 > 𝑉𝑡ℎ + 𝑉𝑋. VX 

geriliminin belirsizliği anahtarlama elemanın düşük tarafının daha zor kontrol edilmesine 

yol açmaktadır. Yüksek taraftaki anahtarlama elemanın sürmek için birçok teknik 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu tekniklerden biri olan “Boostrap Tekniğini” bu tasarımda 

kullanılmaktadır. 

   Tam köprü dönüştürücü topolojisinde yüksek taraf anahtar ile düşük taraf anahtarın aynı 

anda açık olması kısa devreye sebebiyet vereceği için yüksek ve düşük taraf anahtarlar 

çalışması için aralarında bir ölü zaman bırakılması gerekmektedir.  “Boostrap Tekniğini” 

Şekil 7.a.4 ile kısaca özetlemek gerekirse düşük taraftaki anahtar açıkken CBoot 

kapasitansı RBoot direnci, DBoot diyodu ve düşük taraftaki anahtar üzerinden dolmaktadır. 

Düşüş taraftaki anahtar kapatılıp, yüksek taraftaki anahtar ile arasındaki bırakılan ölü 

zaman geçtikten sonra yüksek taraftaki anahtar CBoot kapasitörü ile sürülmektedir. Bu 

sürme işlemini kontrol edebilmek için IR2110 entegresi seçilmiştir. 
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Şekil 7.a.4: Boostrap Tekniği 

 Boostrap kapasitesinin seçilmesi için öncelikle toplam yük aşağıdaki formül ile 

bulunmuştur. Formül içerisindeki istenen değerler gate sürücü entegeresi ve MOSFET 

datasheetinden elde edilmiştir. 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑄𝐺𝐴𝑇𝐸 + (𝐼𝐿𝐾𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝐿𝐾𝐺𝑆 + 𝐼𝑄𝐵𝑆 + 𝐼𝐿𝐾 + 𝐼𝐿𝐾𝐷𝐼𝑂𝐷𝐸)𝑡𝑜𝑛 + 𝑄𝐿𝑆 

             𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (31 × 10−9)

+ ((100 × 10−9) + (0) + (230 × 10−6)

+ (50 × 10−6)(10 × 10−9))(7,5 × 10−6) + (3 × 10−9) 

           𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 3,61 × 10−8 𝐶 

Toplam yük bulunduktan sonra boostrap kapasitesinin değeri hesaplanmıştır. 

𝐶𝐵𝑂𝑂𝑇 =
𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

∆𝑉𝐻𝐵
=

3,61 × 10−8

1,3
= 27,77 𝑛𝐹 

  Bu değerin üzerinde bir kapasite tercih edilmek zorundadır. Kapasite düşük taraftaki 

anahtar açık durumunda olduğu süre içerisinde dolmak zorunda olduğu göz önünde 

bulundurulup CBoot kapasitesinin değeri 56nF, RBoot kapasitesinin değeri ise 5Ω olarak 

bulunmuştur. Boostrap diyodu için ise VDC_LİNK değeri olan 400V üzerinde olması göz 

önünde bulundurularak LSIC2SD065A06A diyodu kullanılmıştır. Genel bir kural olarak, 

VDD girişine bağlanan baypass kondansatörü, önyükleme kondansatörünün şarj süresi 

boyunca tamamen boşalmaması için, önyükleme kondansatöründen en az 10 kat daha 

büyük olacak şekilde boyutlandırılmalıdır ve 560nF değerinde mercimek kapasitör 

seçilmiştir. 
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   Boostrap devresi tasarımından sonra devrede MOSFET’i açma için Gate ucuna bağlı 

bir direnç konulmuştur. MOSFET’i kapatmak için ise yine Gate ucuna bağlı RGATE(açık) 

direncine paralel bir direnç ve hızlı bir diyot kullanılarak MOSFET’in hızlı kapanması 

hedeflenmektedir. Aynı zamanda kesin olarak MOSFET’in kapanmasını güvence altına 

almak için MOSFET’in CGS kapasitesine paralel (MOSFET’in Gate-Source ucuna paralel) 

10KΩ direnç koyularak CGS kapasitesinin olası parazitik kapasitanslardan dolayı 

MOSFET’i açık bırakması önlenecek ve Gate-Source uçlarına paralel bağlanan bu direnç 

üzerinden kapasitenin boşalması sağlanacaktır. Bu kısıma ait tasarımda istenen değerler 

datasheet verilerden elde edilerek RGATE(açık)  ve RGATE(kapalı) direnç değerleri 

hesaplanmıştır. 

𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≥ 1,5 ×
𝑄𝐺𝑎𝑡𝑒

𝑡𝑠𝑤,𝑜𝑛
→ 𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≥ 1,5 ×

35𝑛𝐶

53𝑛𝑠
→ 𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≥ 0,99𝐴 

𝐼𝑆𝑖𝑛𝑘 ≥ 1,5 ×
𝑄𝐺𝑎𝑡𝑒

𝑡𝑠𝑤,𝑜𝑓𝑓
→ 𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≥ 1,5 ×

35𝑛𝐶

87𝑛𝑠
→  𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 ≥ 0,603𝐴 

RGATE(açık)  için; 

𝐼𝑔(𝑎𝑣𝑟) =
𝑄𝐺𝑆 + 𝑄𝐺𝐷

𝑡𝑠𝑤
=

8𝑛𝐶 + 12𝑛𝐶

500𝑛𝑠
= 400𝑚𝐴 

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ)

𝐼𝑔(𝑎𝑣𝑟)
=

12𝑉 − 4𝑉

40 𝑚𝐴
= 200Ω  →   𝑅𝑑𝑟𝑣(𝑜𝑛) =

𝑉𝐷𝐷

𝐼𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
=

12𝑉

1𝐴
= 12Ω  

Açık direnci teorik 188Ω olarak bulunmuştur. Pratikte 191Ω seçilmiştir. 

RGATE(kapalı) için; 

𝑅𝑑𝑟𝑣(𝑜𝑓𝑓) =
𝑉𝐷𝐷

𝐼𝑆𝑖𝑛𝑘
=

12𝑉

0,603𝐴
= 19,85Ω 

𝑑𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑑𝑡
=

𝐼𝑔(𝑎𝑣𝑟)

𝐶𝐺𝐷
=

40𝑚𝐴

9𝑝𝐹
= 4,44𝑉

𝑛𝑠⁄  

𝑅𝑔(𝑜𝑓𝑓) ≤
𝑉𝐺𝑆(𝑡ℎ)_𝑚𝑖𝑛

𝐶𝐺𝐷 ×
𝑑𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑑𝑡

− 𝑅𝑑𝑟𝑣(𝑜𝑓𝑓) =
2

(9 × 10−12) × (4,45 × 109)
− 19,85 = 30,103𝛺 

Teorik olarak 30,103Ω olarak hesaplanan değer pratikte 30Ω’luk bir direnç seçilerek 

tasarım tamamlanmıştır. 
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Mikroişlemci ile faz kaydırmalı tam köprü dönüştürücü dijital kontrol 

Yerleşik şarj birimi olarak sistemin kontrol edilebilmesi için mikroişlemci tabanlı bir kontrol 

kartı tasarlanmıştır. İşlemci olarak STM32F303RE modeli seçilmiş ve bu model için gerekli 

bütün birimler bir kontrol kartında toplanmıştır. Bu birimler sırasıyla mosfet pwm kontrolü, 

NTC ayırıcı ve şarj kontrolcüsü olarak sıralanmaktadır. Bu birimler kart üzerine ve koda 

dönüştürülmüş kontrol birimimiz oluşturulmuştur.  

Kontrol Kart Tasarımı 

 

Şekil 7.a.5: Kontrol Kartı Şematik Tasarım 

 Şekil 7.a5 ’de kontrol kartı için oluşturmuş olduğumuz şematik tasarım bulunmaktadır. 

PWM çıkışlar bu kart üzerinden DC-DC kartına gönderilecektir.  Kartın PCB Tasarımıda 

Altium programı üzerinden oluşturulmuştur.  

 

      

 

 

 

 

   

Şekil 7.a.6: Kontrol Kartı PCB 2D Şekil 7.a.7: Kontrol Kartı PCB 3D 
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Kontrol Kart Yazılımı 

DC-DC gerilimini ve röleyi kontrol eden yazılım STM32CUBEIDE yazılımı kullanılarak 

oluşturulmuştur. CubeMX arayüzü yardımı ile giriş çıkışlar ayarlanmıştır. Timer 1 ayarları 

CubeMX kullanılarak ayarlanmıştır. Timer 1 PWM sinyalleri oluşturmak amacıyla 

Assymetric PWM2 modunda kullanılmıştır. Şekil 7.a.8 ’de bir Full Bridge mosfet yapısı 

görülmektedir. Bu Resimdeki Q1 Q2 Q3 ve Q4 mosfetleri için Şekil 7.a.9 ‘da ki gibi bir 

PWM sinyali oluşturulmuştur. 

 

   Şekil 7.a.8: Full Bridge Mosfet Yapısı               Şekil 7.a.9: Pwm Sinyal Şekilleri 

Bu şekilde bir PWM sinyali için ayarlanan CubeMX ayarları Şekil 7.a.10 ’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.a.10: PWM Channel Ayarları 
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Şekil 7.a.11: Pwm Channel Ayarları 2 

 

Şekil 7.a.12: CubeMX Bağşantı Şeması 
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Şekil 7.a.13: ADC Ayarları 

 

Şekil 7.a.14: ADC Ayarları 2 

 

Şekil 7.a.15: ADC 2 AYARLARI 

 

Şekil 7.a.16: ADC 2 AYARLARI 2 
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Mikroişlemciye ait kontol algoritması ve yazılım kodları aşağıdaki drive linkinde 

bulunmaktadır. 

“Kontrol Algoritması”                          “Yazılım Kodları” 

7.b. Simülasyon Çalışmaları 

Hem güç faktörü düzeltme hem de tam köprü dönüştürücüye ait simülasyon çalışmaları 

aşağıdaki drive linkinde mevcuttur. 

“Simülasyon Sonuçları”      

“Faz Kaydırmalı Tam Köprü Dönüştürücü Simülasyon Sonuçları” 

“Güç Faktörü Düzeltme Devresi Sonuçları” 

7.c. Karşılaştırma Tablosu 

 Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Güç Seviyesi : Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:1200 W 
Tam Köprü Dönüştürücü:900W 

Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:1200 W 
Tam Köprü Dönüştürücü:900W 

Çıkış Voltaj 
Aralığı 

: Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:400V 
Tam Köprü Dönüştürücü Devresi: 
Minimum:35V  Maksimum:60V 

Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:400V 
Tam Köprü Dönüştürücü 
Devresi: Minimum:35V  
Maksimum:60V 

Çıkış Akım 
Salınımı 

: Güç Faktörü Düzeltme Devresi:0,2 
Tam Köprü Dönüştürücü Devresi: 
0,05 

Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:0,2 
Tam Köprü Dönüştürücü 
Devresi: 0,05 

Giriş Güç 
Faktörü 

: 0,99 0,99 

Güç Çevrim 
Verimi 

: Güç Faktörü Düzeltme Devresi:0,9 
Tam Köprü Dönüştürücü Devresi: 
0,8 

Güç Faktörü Düzeltme 
Devresi:0,90 
Tam Köprü Dönüştürücü 
Devresi: 0,80 

PWM Kontrol 
Entegresi 

: Güç Faktörü Düzeltme Devresi: 
MCU (Dijital Kontrol) 
Tam Köprü Dönüştürücü Devresi: 
MCU (Dijital Kontrol) 

Güç Faktörü Düzeltme Devresi: 
UCC28019 
Tam Köprü Dönüştürücü 
Devresi: MCU (Dijital Kontrol) 

Koruma  
Elemanları 

: Sigorta NTC,Sigorta 

Baskılı Devre 
Boyutu 

: Yükseltici Dönüştürücü Güç 
Faktörü Düzeltme--10cm x 10cm 
Faz KaydırmalıTam Köprü 
Dönüştürücü---15cm x 15cm 

Yükseltici Dönüştürücü Güç 
Faktörü Düzeltme--10cm x 10cm 
Faz KaydırmalıTam Köprü 
Dönüştürücü----15cm x 15cm 

https://we.tl/t-Pj4ctpkD7W
https://we.tl/t-sZ3MNsglAc
https://we.tl/t-uIjCybacdO
https://we.tl/t-r5cQi41eIQ
https://we.tl/t-FcQNc6po8N
https://we.tl/t-FcQNc6po8N
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8. Batarya Paketleme  

8.a. Hücrenin Özellikleri 

Üretici Panasonic 

Model NCR18650PF 

Maksimum Gerilim 4.2 V 

Nominal Gerilim 3.6 V 

Minimum Gerilim 2.5 V 

Kapasite 2900 mah 

Ağırlık 48 gr 

Maksimum Şarj Akımı 1.36 A 

Maksimum Sürekli Deşarj Akımı 6 A (2C) 

Maksimum Deşarj Akımı 8 A 

Çalışma Sıcaklığı -20 C ile +60 C 

Ölçüler 18.5mm x 65.3 mm 

Pil şarj döngüsü 500 

Tablo 8.a.1: Hücrenin Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                 Şekil 8.a.1: Hücre Dizilimi Katı Modeli 
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8.b. Paketin Özellikleri 
 

 

 

 

 

 

Tablo 8.b.2: Paketin Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Şekil 8.b.2: Hücre Dizilimi Yalıtılmış Paket 

  

 

Çıkış Gerilimi 46.8 V 

Ağırlık 9 kg 

Boyut 192.5 mm X 212.5 mm 

Güç 2808 W 

Maksimum Şarj Akımı 13.6 A 

Maksimum Sürekli Deşarj Akımı 60 A (2C) 

Maksimum Deşarj Akımı 80 A 
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Şekil 8.b.3: Hücrelerin Paket İçindeki Konumu 

8.c. Paket Malzemesinin Özellikleri 

 Paketimizin kasasında; şoförümüzün can güvenliği hususunu kontrol altına alabilmek 

200 MPa akma mukavemet değerini sağlayabilmek ve de tasarımımıza uygun 

üretilebilirlik koşulları   adına 6061 Alüminyum alaşım sac levha kullanmaya analizler 

sonucunda karar kılınmıştır. Alaşımın yoğunluğu 2700 kg/m^3 olmakla beraber paket 

kasası 2,4 kg gelmiştir. Batarya paketimiz yaklaşık olarak 9 kilogram gelmektedir. 

Alaşımın Brinel sertliği 95’tir. Akma mukavemet değeri 310 MPa’ya, çekme mukavemet 

değeri 276 MPa’ya, elastikiyet modülü 68,9 GPa’ya, yorulma mukavemet değeri 96,5 

MPa’ya tekabül etmektedir. Aynı zamanda alaşımın elektriksel direnç katsayısı 3,99 10^-

006 Ohm’dur. Termal iletkenlik katsayısı ise 167 W/m-K’dir. Son olarak alaşımın erime 

sıcaklığı 858,15 Kelvin’dir. 

 Paketimizin yalıtkanlığını sağlamak için izolasyon spreyi tercih edilmiştir.  Bu spreyin 

kullanım kılavuzunda tam kuruma gerçekleştikten sonra 258 kV’a kadar yalıtkanlık 

sağlayabildiği bu bilgi tarafımızca firma ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda teyit 

edilmiştir. 
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Şekil 8.c.4: Batarya paketlemesi teknik resmi 

Şekil 8.c.5: Total deformasyon analizi 
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 Şekil 8.c.5 ve Şekil 8.c.6 da analiz sonuclarımız görünmektedir. Aracın arkasına 

herhangi bir araç çarpması durumu göz önüne alınarak batarya paketinin arka yüzeyine 

500kg lık yük atanmıştır. Analiz sonucunda maximum deformasyon 1.5mm civarında 

kalmıştır. Maximum maruz kalınan stres ise 200 Mpa dır. 

 

 

 

Tablo 8.c.3: Paket Mekanik Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8.c.7:  Batarya Paketlemesi Akış Analizi 

Erime sıcaklık 858,15 K 

Isıl iletkenlik 167 W/m-K 

Çekme direnci 276 MPa 

Çarpma direnci 310 MPa 

Şekil 8.c.6: Maximum akma mukavemeti analizi 
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Şekil 8.c.7 ve Şekil 8.c.8 ‘de batarya paketimizin akış analizi görünmektedir. Biri inlet biri 

outlet fanı olmak üzere toplam iki adet fan kullanılmıştır. Her biri saniyede 0.1 kg hava 

üflemektedir. Pillerle havanın maksimum temas halinde olabilmesi için pillerin etrafında 

hava açıklığı bırakıp havanın bu yolu takip etmesi hedeflenmiştir. 

Analiz videosu için: Analiz videosu  

8.d. Batarya Yerleşimi 

 

 

Şekil 8.c.8: Akış analizi üstten görünüş 

Şekil 8.c.9: Pil sabitleyici parçalar 

https://we.tl/t-Hq84yMoT9G
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 Şekil 12.9 da pilleri batarya paketi içerisinde hareket etmesini engelleyen parcalar 

gözükmektedir. Bu parçalar alt ve üst kapaklara entegredir. Üst kapak kapatıldığında 

piller tamamen hareketsiz kalmaktadır. 

8.f. Batarya Soğutma Sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.f.10: Batarya Soğutma Sistemi 

 Şekil 8.f.10 ‘de görüldüğü gibi soğutma sistemimiz 5.75 CFM hava üfleme kabiliyetine 

sahip  iki adet bilgisayar fanı ile yapılacaktır. Bu fanların biri inlet biri outlet fanı olarak 

konumlandırılacaktır. İçeri giren hava pillerin etrafından dolaşarak ısıyı outlet fanından 

dışarı atmaktadır. BMS sistemimiz ile birlikte çalışacak bu fanlar pilleri optimum 

sıcaklıkta tutmaktadır. 
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8.g. Pil Paketleme 

 

Şekil 8.g.11: Puntolama                                     Şekil 8.g.11: Puntolama-2 

 

 

     Şekil 8.g.12: Sensör Yerleşimi                       Şekil 8.g.13: Batarya İç Paketlemesi 
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9. Elektronik Diferansiyel Uygulaması  

9.a. Sistem Topolojisi 

 Sistemde öncelikle direksiyon ve itki pedalından gelen verilere göre aracın dönme açısı 

ve hızı hesaplanır. Daha sonra buradan dönme yarıçapı verisi elde edilerek  ve araç 

sabitleriyle belirli işlemlere sokularak arka-sağ ve arka-sol tekerler için gerekli dönme hızı 

bilgileri elde edilir. Elde edilen bu veriler motor sürücü vasıtasıyla elektronik 

diferansiyelden motorlara iletilir. Fakat tekerleklerin istenilen hızda dönüp dönmemesi 

verim açısından önemli olduğundan sensörlerden gelen dönme verisi ile elektronik 

diferansiyel üzerinden gönderilen veriler karşılaştırılarak kontrol sağlanır.  

 

Tablo 9.a.1: Sistem Şeması 

 

b) Kontrol Algoritması  

 Sistem kontrol algoritması; sistem topolojisine paralel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda 

gösterilen algoritmada sistem kontrolü kısaca özetlenmiştir. Direksiyondan ve itki 

pedalından gelen verilere göre motor hızları belirlenerek sistemdeki değerler gerçek 

zamanalı olarak güncelllenmektedir. 
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Şekil 9.b.2: Algoritma Şeması 
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c) Benzetim Çalışmaları  

 Benzetim aşamasında sistemin matlab modellemesi yapılmıştır ve ilk raporda 

sunulmuştur. Sunulan rapordaki çalışmada sistemde elektronik diferansiyel, oransal 

kontrolcü, iki adet teker, iki adet motor, itki pedalı analog verisi ve direksiyon 

enkoderinden gelen verilere göre düzenleşim sağlanmıştır. Sağlanan bu düzenleşimin 

çalışma mantığı şu şekildedir. İtki pedalı ve direksiyon sensöründen gelen veriler 

işlenerek motorlara sürat çıktıları sağlanmakta ve motorlara iletilmektedir. Daha sonra 

motor dönme hızları ile tekerlek çaplarıyla oranlanarak doğrusal hızlar elde edilmektedir. 

 

Şekil 9.b.3: Sistem Tasarımı 

 Aşağıda 50 km/h araç hızı için direksiyon açısı 3’er saniye aralıklarla sırasıyla 0 derece 

-100 derece ve 100 derece için arka-sağ ve arka-sol açısal hızları gösterilmektedir. 

Bunların bileşkesi alınarak araç hızı hesaplanabilir. 

 

Şekil 9.c.4: Direksiyon Açısı ve Araç Doğrusal Hızı Sonuçları 
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Şekil 9.c.5: Arka sağ ve sol tekerlerin açısal hız grafiği 

Aşağıda model tanıtım videosu  ve elektronik diferansiyel hazırlık raporu linki 

bulunmaktadır. 

Model Tanıtım Videosu 

 

d) Test Sonuçları  

 Tasarım aşamasından itibaren başlayarak imalat aşamasına kadar birçok test ve 

deneme yapıldı. Bu yarışmada verim önemli olduğundan simülasyonlardan ve 

hesaplamalardan elde edilen değerlerin elde edilen değerlere yakın olması ve 

performans için iyileştirmeler yapıldı. Bütün bir sistem tek seferde değil en başta temel 

olarak ayağa kaldırılıp daha sonra ufak eklemeler yapılarak tasarlandı ve üretildi.  

 Aşağıdaki videoda tasarlanan elektronik diferansiyel sistemin test aşamalarından birisi 

esnasında çekilmiş canlı videosu ve çalışma mantığının açıklamalı anlatımı kısaca 

bulunmaktadır.  

Test Videosu 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlPghVAE2MM
https://youtu.be/W5FlWEje2dg
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e) Karşılaştırma Tablosu 

Diferansiyel sistem Mekanik Elektronik Sistem yok 

Ağırlık 15 kg 300gr Yok 

Kapladığı Alan Fazla Az Yok 

Maliyet Yüksek Az Yok 

Tasarım Zorluk Orta Zor Yok 

Uygulama Kolay Zor Araç arka tarafında 

yalpalamalar olacaktır 

Enerji Tüketimi Dişlilerde oluşan sürtünme kuvvetleri 

ve araca eklenen ağırlık yüzünden 

enerji kayıpları oldukça fazladır 

Güç tüketimi 

oldukça düşüktür. 

(1.5 W/h) 

Arka tarafın yalpalaması 

durumunda yine enerji 

kayıpları olacaktır. 

Verim Diferansiyelsiz sisteme göre verim 

daha fazladır falak elektronik 

diferansiyel sistemine göre daha az 

verime sahiptir. 

Mekanik veya 

diferansiyelsiz 

siteme göre 

fazladır.  

Diferansiyelli sistemlere 

göre oldukça düşüktür. 

Tablo 9.e.1: Diferansiyel Sistemlerin Karşılaştırılması 

9.f. Sistem Kontrolü 

 Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi (Kullanılan 
Sensörler,  Kontrol Üniteleri, 

Aktüatörler vb.) 

 
: 

Elektronik kontrolcü kartı, 2 adet 

BLDC Motor, 1 adet direksiyon için 

encoder, 1 adet itki pedalı için analog 

sensor. 

Tekerleklere hal effect sensörler 

eklenerek system geri beslemeli 

control sağlandı ve verim arttırıldı. 

Kontrol Algoritması : 
Baştaki system topolojine göre oransal 

bir kontrolcü uygulanmaktadır. 

Eklenen iki adet hall effect sensor ile 

system kapalı çevrim halde pid 

kontrolcü ile control edilmektedir. 

 
Dikkate Alınan İstisnai Durumlar ve 

Önerilen Tasarım Çözümleri 
(Düşük Adezyon, Bölünmüş 
Adezyon, Ağırlık Transferi, 

Virajlarda Hızlanma/Yavaşlama 
vb.) 

 
 

 
: 

Başlangıçtaki tasarımda düz bir system 

kullanıldı. Sunulan problemlere hususi 

çözümler bulunmamaktadır. 

Tekerlek hızlarının istenilen değerde 

olup olmadığını sensörlerle izlenerek 

kapalı bir çevrim ile control 

sağlanmakta ve bu durumda da 

adezyona, sürtünme ve viraj 

olaylarına karşı büyük ölçüde çözüm 

sağlanmaktadır. 

Uygulanan Benzetim Senaryoları : 
Baştaki system topolojisine göre klasik 

bir diferansiyel system uygulanmıştır. 

Daha sonra eklenen sensörlerle 

adezyona, ağırlık transferi ve viraj 

olayları senaryolarına karşı çözüm 

üretilmiştir. 
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Aşağıda elektronik diferansiyel sistemde kullanılacak mikrokontroller ve I/O ‘ları içeren 

elektronik devre çizimi bulunmaktadır. Bu I/O’lar şu şekilkdedir; 

Girişler: İtki pedalı sensörü, direksiyon sensörü, sağ ve sol arka tekerler için dönel hız 

sensörleri. 

Çıkışlar: Sağ ve sol arka teker için itki verisi çıkışı. 

Diğer: Seri haberleşme için rx ve tx pinleri, canbus için high  ve low pinleri ve iki adet 

bilgilendirme maçalı led bulunmaktadır.  

 

Şekil 9.f.6: Devre Şeması 

 

                                                              

                                                                              

 

 

 

                                                                        Şekil 9.f.7: Ürünlerin Devrede Dizilimi 
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Şekil 9.f.8: Devrenin Bağlantı Yolları 

 

Şekil 9.f.9: Devre Kartının 3D Görüntüsü 
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Elektronik diferansiyel kodlama işlemleri “C” yazılım dili tabanlı yapılmış olup örnek 

kodlar ve kontrol algoritması aşağıdaki gibidir. 

 

#include <math.h> 

int i; 

const int freq = 17000; 

const int sol_pwm =  0; 

const int sag_pwm =  1; 

const int sol_pin = 32; 

const int sag_pin = 33; 

const int direksiyon_pin=34; 

const int tahrik_pin=35; 

const int resolution = 8; 

float direksiyon_aci=0; 

float tahrik_miktar=0; 

float R,V; 

float aks_aralik=2.085; 

float iz_genisligi=1.390; 

float omega; 

float delta_sag; 

float delta_sol; 

float Vr_sol; 

float Vr_sag; 
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void setup(){ 

analogReadResolution(8); 

Serial.begin(115200); 

ledcSetup(sol_pwm, freq, resolution); 

ledcSetup(sag_pwm, freq, resolution); 

ledcAttachPin(sol_pin, sol_pwm); 

ledcAttachPin(sag_pin, sag_pwm); 

delay(1000); 

} 

 

void loop() 

{ 

direksiyon_aci = analogRead(direksiyon_pin); 

tahrik_miktar = analogRead(tahrik_pin)*2.83; 

if(direksiyon_aci<=127) 

{ 

  direksiyon_aci=-4.712+(0.037*direksiyon_aci); 

} 

if (direksiyon_aci>127) 

{ 

    direksiyon_aci=(0.037*direksiyon_aci)/4; 

} 

R=((cos(direksiyon_aci*0.1)/sin(direksiyon_aci*0.1))/(180/PI))*aks_aralik; 

V=tahrik_miktar*(1/3.6); 
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omega=V/R; 

//delta_sag=(atan(aks_aralik/(R-(iz_genisligi/2))))/(180/PI); 

//delta_sol=(atan(aks_aralik/(R+(iz_genisligi/2))))/(180/PI); 

Vr_sol=abs(omega*(R+iz_genisligi/2))*0.058; 

Vr_sag=abs(omega*(R-iz_genisligi/2))*0.058;  

if(direksiyon_aci==0) 

{ 

  Vr_sol=V; 

  Vr_sag=V; 

} 

if(Vr_sag<30) 

{ 

  Vr_sag=0; 

} 

if(Vr_sol<30 ) 

{ 

  Vr_sol=0; 

} 

if(Vr_sag<100 & Vr_sag>30) 

{ 

  Vr_sag=100; 

} 

if(Vr_sol<100 & Vr_sag>30 ) 

{ 

  Vr_sol=100; 
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} 

ledcWrite(sag_pwm,Vr_sag); 

ledcWrite(sol_pwm,Vr_sol); 

//ledcWrite(sag_pwm, sag_giris); 

Serial.print("SOL= "); 

Serial.print(Vr_sol); 

Serial.print(" SAG= "); 

Serial.print(Vr_sag); 

//Serial.print(" aci= "); 

//Serial.print(direksiyon_aci); 

Serial.println(' '); 

Serial.println(' '); 

delay(50); 

} 
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10. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  

Araç kontrol sistemimizin görevi, araçtaki çeşitli sensörlerden ve diğer kontrol 

birimlerinden CANBUS haberleşme protokolüyle aldığı verileri kullanıcı ekranı ve 

telemetri sistemi ile uzak kullanıcıya iletmesidir.  

 

Şekil 10.1 Akış Şeması 

10.a. Araç Fonksiyonları 

Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araç içindeki kullanılan haberleşme protokolü CANBUS’dır. 

Arıza Teşhisi 

 Arıza durumları sürücü panelinde nextion ekranda gözükmektedir. 

Araç Durumunun İzlenmesi Ve Kullanıcıya İletilmesi 

Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

RF yöntemiyle XbeeS2C modülü üzerinden veri iletimi sağlanır. 
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10.b. Kabin İçi Gösterge Ekranı 

  

Şekil 10.b.2: Nextion Ekran 1.Sayfa Şekil 10.b.3: Nextion Ekran 2.Sayfa 

    

 

 

 

 

 

 

 Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları :   1-Araç içi haberleşme. 

  2-Telemetri Sistemiyle uzak kullanıcıya veri 

gönderme. 

  3-Araç arıza tehşisi. 

  4-Kullanıcı Paneline veri gönderme. 

 

  1-Araç içi haberleşme. 

  2-Telemetri Sistemiyle uzak kullanıcıya veri 

gönderme. 

  3-Araç arıza tehşisi. 

  4-Kullanıcı Paneline veri gönderme 

Kontrolör Entegre Devresi :  STM132F103C8T6 (Şekil-13) STM32F103C8T6 (Şekil-18) 

AKS G/Ç sayısı : 7/11 7/11 

Elektronik Devre Tasarımı :  Şekil 10.d.6, 10.d.7, 10.d.8, 10.d.9 Şekil 10.d.6, 10.d.7, 10.d.8, 10.d.9 

Baskı Devre Kartı Tasarımı : Şekil 10.f.10, 10.f.11, 10.f.12 Şekil 10.f.10, 10.f.11, 10.f.12 

Baskı Devre Kartı Üretimi : Şekil 10.h.14, 10.h.15, 10.h.17, 10.h.18 Şekil 10.h.14, 10.h.15, 10.h.17, 10.h.18 

Yazılım Algoritması : 10.g 10.g 

Deneysel Çalışma : Şekil -12, Şekil -13, Şekil -14 Şekil -15, Şekil -16, Şekil -17, Şekil -18 

Boyut (PCB / Kutu) :   Deneysel çalışmalar ve nihai tasarım her biri 

10x10 . 

  Deneysel çalışmalar ve nihai tasarım her biri 

10x10 . 
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10.c. Telemetri Arayüz Ekranı 

 

Şekil 10.c.4: Telemetri Arayüz 1.Sayfa 

 

Şekil 10.c.5: Telemetri Arayüz 2.Sayfa 
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 10.d. Elektronik Devre Şeması 

 

Şekil 10.d.6: BCM(Araç Gövde Kontrol Birimi) Şematik Çizim 

 

Şekil 10.d.7: VCU(Araç Ana Kontrol Birimi) Şematik Çizim 
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Şekil 10.d.8: Güç Katı Şematik Çizim 

 

Şekil 10.d.9: I/O ve Sürücü Katı Şematik Çizim 
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10.f. Baskı Devre Çizimi 

 

Şekil 10.f.10: PCB Çizimi 

10.g 3D Model Çizimi 

 

  

Şekil 10.g.11: Üst katman Görünümü Şekil 10.g.12: Alt Katman Görünümü 
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10.h. Deneysel Çalışma 

 

Şekil 10.h.13: Kabin İçi Ekran 

 
 

Şekil 10.h.14: Ana Kontrol Kartı(VCU) Şekil 10.h.15: Kullanıcı Paneli Ve Araç 

Gövde Kontrol Kartı(BCM) 

  

Şekil 10.h.16: Kabin İçi Ekran Şekil 10.h.17: AKS Nihai Tasarım 
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     Şekil 10.h.18: Ana Kontrol 

Kartı(VCU) 

 

 

 

 

 

                                             Şekil 10.h.19: Aracın Tüm Sisteminin Simülasyonu 
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10.g Yazılım Algoritması 

 
 

Şekil 18.g.20: Ana Fonksiyon 
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Şekil 10.g.21: BMS’den gelen veri 

 

Şekil 10.g.22: Hız Ölçüm Kartından gelen veri 
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Şekil 10.g.23: Araç , Gövde Kontrol Birimi 
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Şekil 10.g.24: Araç, Gövde Kontrol Birimi 
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Şekil 10.g.25: Araç , Gövde Kontrol Birimi 

NOT: Araç Kontrol Sistemi (AKS)’ nin gerekli tüm kodları aşağıda paylaşılan linktedir. 

KODLAR 

Video 1 

Video 2 

Video 3 

Not:Video 3’de kullanılan araç test amaçlı kullanılmış olup bizim aracımız değildir. 

 

https://we.tl/t-9wKx2K6tgz
https://youtu.be/NlazX1NhphU
https://youtu.be/X7bu5XSU-QM
https://youtu.be/6rEVTl5G-b0
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11. İzolasyon İzleme Cihazı  

11.a Devre Tasarımı ve Simülasyon çalışmaları  

Devremizi tasarlarken izolasyon direnci kavramını ve nasıl ölçüm yapılabileceği 

TÜBİTAK ve diğer kaynakları göz önünde bulundurarak araştırdık. Yarışmada bize 

verilen şematikten de yararlanarak ortaya bir devre tasarımı çıkardık. 

Devre çizimimizi öncelikle Multisim programı üzerinden yaptık 

Devremiz temelde 4 dirençten oluşmaktadır, sonradan batarya girişleri şasi bağlantısı ve 

ölçüm devreleri de buna eklenmiştir. 

 Şekil 11.a.1‘de görülen devre yardımıyla R1 ve R2 

(izolasyon dirençleri)dirençlerini ölçebiliriz, bu devre ile 

şasi arasına yaptığımız bağlantı ve R3, R4 dirençlerine 

bağlanan ölçüm yapan gerilim bölücüler sayesinde şasi 

direncini de ölçmek mümkün olacaktır. 

 

           Şekil 11.a.1    

Devreyi bölüm bölüm açıklamak gerekirse;  

 

Şekil 11.a.2 durumda iken R3 direnci üzerinden ölçeceğimiz 

gerilim değeri bize R+’yı (izolasyon direnci) bulmamız  

için yardımcı olacaktır 

       Şekil 11.a.2  

 Diğer durum olan S1 anahtarının açık S2 anahtarının kapalı olma durumunda ise R-‘yi 
(izolasyon direnci) hesaplayabilmemiz için R4 direnci üzerindeki geriliminden yardım 
alınır.  
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Simülasyon Değerleri 

Ölçüm Yapılan Program- Multisim, Batarya gerilimi 54.6V için 

  Ölçülen değer Hata yüzdesi 

100kΩ/100kΩ için  : 9.9895e+04 0.1054 

1MΩ/1MΩ için  : 9.9001e+05 0.9991 

100Ω/1MΩ için  : 100Ω için= 100.0002 

1M Ω için= 9.9018e+05 
-1.8500e-04/ 0.9817 

100kΩ/1MΩ için  : 100k Ω için= 9.9899e+04 

1M Ω için= 9.9002e+05 
0.1011/ 0.9984 

100Ω/100kΩ için  : 100 Ω için= 99.9778 

100k Ω için= 9.9878e+04 

 

0.0222/ 0.1221 

Tablo 11.a.1: Simülasyon Sonuçları 

Bu devrede karşılaştığımız bazı sorunlardan dolayı devreyi geliştirme kararı aldık. 

Bunlara örnek bizim sürekli değer okumamız için anahtarların belli sürelerde ters 

durumlara getirilmesi gerekiyor. Bunu çözmek için Şekil 11.a.3 de var olan TLP521-1 

kullanıldı. 

                          

                                               Şekil 11.a.3: TLP521-1 Devresi 
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 Kullandığımız mikro denetleyicinin R3 ve R4 dirençlerindeki gerilimleri okuyabilmesi için 

R3 ve R4 bölgesine gerilim bölücüler koymaya karar verdik. Şekil 11.a.4 

 

Şekil 11.a.4: Gerilim Bölücü Uygulaması 

 Ancak karşılaştığımız bazı sorunlardan dolayı (gerilim bölücü ile bazı değerlerde negatif 

gerilim ölçülmesi ve hatalı ölçüm yapabilme olasılığının olması nedeni ile) de buna ek 

olarak AD8216YRZ* entegresini kullanmaya karar verdik.  

*AD8216: Hızla değişen bir ortak mod voltajının varlığında küçük bir diferansiyel akım 

şönt voltajını doğru bir şekilde yükseltmek için tipik olarak kullanılan tek beslemeli bir 

fark amplifikatörüdür. 

Devreyi en son olarak; 

 

 

Şekil 11.a.5: Devrenin MULTISIM üzerinde ki son hali 

Nihai devremizin verilerini okunması için entegre olarak STM32F103C8T6 entegresini 

seçtik ve bu verilerin ekrana yansıtmak/bizimle paylaşması için CAN-BUS kullanılıldı ve 

buna göre şematik ve PCB çizimlerimizi hayata geçirdik. 

 

V1

54.6V 

R1

100kΩ

R2

10kΩ

R4

10kΩ

XMM2

XMM3

R6

1MΩ

XMM1

VCC

5.0V

U2

TLP521-1

12

43

R9

400Ω

S1

Key = Space 

S3

Key = Space 

U1

TLP521-1

1 2

4 3

VCC

5.0V

R7

400Ω

R3

18kΩ

V2

5V 

U3

AD8216WYRZ

8

1

2
6

5

7 3

R5

1kΩ

R8

18kΩ

R10

1kΩ

XMM4

R11

18kΩ

V3

5V 

U4

AD8216WYRZ

8

1

2
6

5

7 3

R12

1kΩ

R13

18kΩ

R14

1kΩ

XMM5

PR1
V

 V: --

 V(p-p): --

 V(rms): --

 V(dc): --

 V(freq): --
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Formüller 

 Tasarımını yaptığımız devremizi multisim ve matlab programlarını kullanarak simüle 

ettik. Multisim programını kullanarak devrenin çıkışlarını gözlemlerken matlab var 

olan değerleri altta verilmiş olan formülleri kullanarak bir dizi işlemler uygulanarak 

izolasyon direncini bulmaya çalıştık 

𝑉+

𝑉 − 𝑉+
= 𝐾+ 

𝑉−
𝑉 − 𝑉−

= 𝐾+ 

𝑅+= 
(1−𝐾−∗𝐾+)∗𝑅

𝐾−∗(1+𝐾+)
 

𝑅−= 
(1−𝐾−∗𝐾+)∗𝑅

𝐾+∗(1+𝐾−)
 

 

Gerekleri sonuçları görmek için formülleri kullanıldı. 

11.b. Baskı devre çalışmaları 

Baskı devre çalışması için EasyEDA programını kullanıldı. 

 

Şekil 11.b.6: Devre Şematiği 
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Şekil 11.b.7: Devre şematiği 
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Şekil 11.b.8: PCB 

  

Şekil 11.b.9: 3D Görünüm 
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Nihai PCB Tasarımı 

 

 

 

Şekil 11.b.10: Nihai tasarım 
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11.c. Üretim çalışmaları 

 

 

 

Şekil 11.a.1, Şekil 11.a.2, Şekil 11.a.3 devreleri referans 

alınarak breadboard üzerinde kurulan devrenin görüntüsü. 

 

 

 

 

 

 

   

 

     Şekil 11.c.11: Breadboard Çalışması 

10k Ohm izolasyon dirençleri denemek için hayata geçirdiğimiz baskı devre çalışması: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11.c.12: Baskı Devre Çalışması 
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11.d. Test Sonuçları 

Şekil 11.c.11 için: 

  Şekil-16 için 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
: Arduino-uno 

Ölçüm Yöntemi : manuel 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: ~97k %3 hata 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: ~1.051M %5 hata 

 

Şekil 11.c.12 için: 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
: Arduino-uno STM32F103C8T6 

Ölçüm Yöntemi : manuel Entegre ile 

Örnekleme Peryodu : 1sn - 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: ~97k %3 hata  

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: ~1.051M %5 hata  

Boyutlar (PCB / Kutu) : - 72x60 mm 
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Kullanılan Referanslar: 

 

Mustafa Deniz-İzolasyon İzleme Cihazı - 2020 TÜBİTAK Efficiency Challenge 

A Measuring Method about the Bus Insulation Resistance of Power Battery Pack Hongyu Zhao ,Cheng Liu, Chunyan 

Xu 

Research on Insulation Resistance On-Line Monitoring for Electric Vehicle Jingxin Li, Zhiqiang Wu, Yanqiang 

Fan,Yunyan Wang, Jiuchun Jiang School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China 

Cheng Y.J., Wei X.Z., Dai H.F., (2012), Electric vehicle high voltage leakage monitoring based on insulation resistance 

model, Chinese Journal of Automotive Engineering, 2(6), 431-439, DOI: 10.3969/j.issn.2095- 1469.2012.06.06 

Insulation detection of electric vehicle batteries Cite as: AIP Conference Proceedings 1971, 040021 (2018) 

Ding G.X., (2016), An insulation resistance detection method based on low-frequency pulse signal response, 

Automobile Science & Technology, (1), 52-55, DOI: 10.3969/j.issn.1005-2550.2016.01.010 

Wu C.J., (2015), Research on Method of Electric Vehicle Insulation Resistance on-line Monitoring, Bus Technology 

and Research, (1), 26-28, DOI: 10.3969/j.issn.1006-3331.2015.01.010 

12. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

12.a. CAD Modeli  

Cad Modeli Linki: Tıkla 

12.b Aracınızın ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerleri 

 

Kamber -0.5˚ 

Kaster 4.62˚ 

Toe -0.21˚ 

King-Pin 7.39˚ 

Sapma 

Dairesi 

Yarıçapı 

70.21 mm 

Deveboynu 

Açısı 

8.60 

Tablo 12.b.1: Araç ön düzen geometrisi açı ve mesafe değerleri 

https://we.tl/t-DTdORyM5NX
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12.c. Direksiyon oranının hesaplanması 

Kendiliğinden Toparlanma Momenti 

  

 

 

 

 

 

Şekil 12.c.1: Süspansiyon ve Direksiyon Sistemi Plan Görünüşü ve Ölçüler 

 Pilot aracın içerisindeyken ön gördüğümüz ağırlık olan 175 kg araç ağırlığı etkisinde 

yapılacak hesaplamalarda ön aks ağırlık dağılımı %40 olan aracımızın bir tekerleği 

üzerine düşen yük 35 kg’dır. Aracın 15 metrelik yarıçapa sahip bir viraja saatte 50 Km/h 

sürat ile girdiği bir kötü durum senaryosu için Kendiliğinden Toparlanma Momenti; 

SAM = = 4,62 Nm      

Sapma Dairesi Momenti 

Kuru park etme momenti olark da geçen bu moment , direksiyon ekseninin tekerlek temas 

alanına olan uzaklığından(Sapma Dairesi Yarıçapı) kaynaklanan bir momentdir. 

 

 

 

 

 

Figür 12.c.1: Lastik Temas Yüzeyinin Direksiyon Ekseni ile İlişkisinin Gösterilmesi 

Sapma dairesi momenti için etkin moment kolu hesabı yapılırsa;    = 

0,076 m olarak hesaplanır. Ayrıca efektif sürtünme katsayısı değerinin bulunması için 
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“Ampirik Sürtünme Katsayısı Eğirisi” kullanırsa efektif sürtünme katsayısı 0.19-0.2 

arasında çıkacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.c.2: Ampirik Sürtünme Katsayısı Eğirisi 

 Bu değerler kullanılarak sapma dairesi momenti de hesaplanırsa; =  = 5.21 Nm 

olarak hesaplanır. 

Yönlendirme Etkisinde Yükselme Miktarı ve Momenti 

Bu moment direksiyon çevrildiğinde gövdenin direksiyon ekseni etrafında yükselmesine 

neden olur. Aracımız için direksiyonun tam sola çevrildiğini düşünerek bir hesaplama 

yaptığımızda; 

 = 3,28 Nm sol tarafta ve, 

= 2,77 Nm sağ tarafta hesaplanır ve, 

sürücü direksiyonu yavaş hızlarda çevirdiğinde ortaya çıkan toplam moment; 

sol taraf için 28.61 Nm ve Sağ taraf için 28.1 Nm olarak hesaplanır. 

Kremayer ve Pinyon Dişli Hesabı 

Direksiyon sistemi isterlerinden biri olan direksiyon sisteminin ortadan sağa veya 

ortadan sola en az 180˚ dönmesi için yaptığımız hesaplamalarda 25 cm çapında bir 

direksiyon kullanacağımızı göz önüne aldık. 

 

 

 

 

Şekil 12.c.3 Direksiyon Çevrim Oranının Hesaplanması 

Burada  direksiyon çapı ,  yay uzunluğu ve  ise direksiyon simidinin çevrildiği açı 

miktarıdır. 180˚’de maksimum dönme miktarına ulaşmasını hedeflediğimiz direksiyon 

sistemi için; 
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𝐥𝐛𝟏 =
𝟏𝟖𝟎˚

𝟑𝟔𝟎˚
*𝛑*𝐝𝟏 = 392,5 mm,   buradan çevrim oranını hesaplamaya geçersek, 

m Kremayer ve pinyon mekanizması modülüdür ve 2 olarak belirlenmiştir ve kremayer 

11 dişe sahiptir.Buradan; 

Çevrim oranı= 
𝐝𝟏

𝐳⋅𝐦
 = 

𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟏⋅𝟐
 = 11,36/1  olarak belirlenmiştir. Yerli üretim 12/1 çevrim oranına 

sahip bir direksiyon kutusu alınarak sisteme uygun hale getirilecektir. 

Direksiyon Sistemine Etki Eden Kuvvetler 

 

Şekil 12.c.4 Direksiyon Sistemi Plan Görünüşü    Şekil 12.c.5 Kuvvetlerin Plan Görünüşü 

 

12.d. Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının 

hesaplanması  

Şekil 12.d.6 ‘da görülen Ackerman Yönlendirme Prensibinin 

Bisiklet Modeline indirgenimş biçimi baz alınarak (1)’deki 

formül kullanılarak hesaplanan açılar ile (2)’deki formül ile 

Ackerman Açısı hesaplanmıştır. (3)’deki formül yardımı ile 

bisiklet modeline indirgenen aracımızın arka aksının dönüş 

yarıçapı hesaplanmış ve sonuçları Şekil 12.d.7’daki gibidir; 

(4)’deki formül yardımı ile bisiklet modeline indirgenen 

aracımızın ağırlık merkezinin dönüş yarıçapı hesaplanmış ve sonuçları Şekil 12.d.8 

’daki gibidir;  

 

Şekil 32.d.6: Bisiklet Modeli 
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Şekil 12.d.7: Bisiklet Modeline Göre Dönme Yarıçapı Tablosu 

 

Şekil 12.d.8: Dış Tekerlek Merkezine göre Arka Aksın Dönüş Yarıçapı 
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12.e. Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken 

değerleri gösterin 

Şekil 12.e.9: İç Tekerlek Açısına Bağlı Dönüş Yarıçapı Formülü  

Not: Dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapı hesabı her bir R değeri üzerine aks 

aralığı/2 yani 1.38/2= 0.69 metre eklenerek hesaplanmıştır Kremayer- pinyon çiftinin 

tayininden sonra “Ackerman Yönlendirme Prensibi”’ne göre hesaplara başlanmıştır. 

Hesaplamalara göre Ackerman açıları aşağıdaki gibidir: 

 

Şekil 12.e.10: Ackerman Prensibine göre iç ve dış tekerlek açıları grafiği 

12.f. Teorik ve gerçek durum için aynı grafikte direksiyon açısına göre iç tekerlek 

ve dış tekerlek dönüş açılarını çiziniz.  

Direksiyon sistemini tasarlarken yarışın 

yapılacağı pist ve dinamik sürüş parkuru 

incelendiğinde aracın döneceği en keskin 

viraj yarıçapı 8 m olarak belirlenmiştir. 

Aks aralığı 2085mm ve iz genişliği 1380 

mm olan aracımızın Ackermann 

prensibine bağlı olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 12.f.11 Ackerman Geometrisi 
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𝐭𝐚𝐧𝛅𝐢 =
𝐋

[𝐑−
𝐖

𝟐
]
 = 

𝟐.𝟎𝟖𝟓 𝐦

[𝟖 𝐦−
𝟏.𝟑𝟖𝟎 𝐦

𝟐
]
=> 𝛅𝐢 = 𝟏𝟓. 𝟗𝟒˚   𝐭𝐚𝐧𝛅𝐨 =

𝐋

[𝐑+
𝐖

𝟐
]
= 

𝟐.𝟎𝟖𝟓 𝐦

[𝟖 𝐦+
𝟏.𝟑𝟖𝟎 𝐦

𝟐
]
=> 𝛅𝐨 = 𝟏𝟒. 𝟑𝟓˚  

 

Turning Radius 𝛅𝐢   𝛅𝐨   

8 15,91951 13,49199 

9 14,0849 12,14321 

10 12,62326 11,03653 

11 11,43278 10,1128 

12 10,44521 9,330482 

13 9,613209 8,659656 

14 8,902982 8,078221 

15 8,289794 7,569526 

16 7,755146 7,120791 

17 7,284933 6,722051 

18 6,868223 6,365426 

19 6,496414 6,0446 

20 6,162645 5,754459 

Tablo 12.f.2 Farklı dönüş yarıçaplarına bağlı olarak Ackerman Açıları 

Belirlediğimiz Ackerman açılarını sağlayacak trapez mekanizmasını belirlemek için “İdeal 

Trapez Mekanizması Açısı Belirleme yöntemini kullandık. Bu yöntem ile trapez 

mekanizması açısı ( deveboynu açısı) belirlenmiştir. 

Belirlenen açı için gerekli hesaplamalar yapılıp deveboynu uzunluğu belirlenerek ADAMS 

CAR programında bu deveboynu açısı için Ackerman açısı ve hatası incelenmiştir 

. 

 

 

 

 

 

Şekil 12.f.12: İç, Dış Tekerlek Açıları ve Ackerman Açısı  
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Şekil 12.f.13: ADAMS Car Tam Taşıt Modeli      Şekil 12.f.14: İç ve Dış Tekerlek Açıları 

 

Deveboynunun bu açısıyla gerekli Ackerman Geometrisinin sağlandığını CAD model 

üzerinden de doğrulamış oluyoruz. 

Belirlediğimiz askı kolu uzunlukları ve deveboynu uzunluğuna bağlı olarak aksın nötr 

noktasını belirliyoruz. Bu nokta askı kollarının ve rot kolunun aynı dönme noktasına 

sahip yayları takip ederek istediğimiz Toe ve Kamber değişimlerini sağlamakta önemli 

bir rol oynuyor. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.f.15: Uzuvların Uzantılarını Uzayda Birleştirerek Nötr Noktanın bulunması 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 12.f.16: ADAMS Car Üzerinde Nötr Noktanın Etkisinin Analiz Edilmesi 
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13.Kapı Mekanizması 

 

13.a. 3 Boyutlu Model Ve Komple Sistemin Montaj Modeli 

Modellere linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

“3 Boyutlu Model”                                       “Montaj Modeli” 

 

14.b. Menteşe Yerlerinin Tayini Ve Boyutlarının Belirlenmesine Yönelik 

Hesaplamalar Ve Analizler 

 

Şekil 13.b.1: Kilit Mekanizması Modeli 
 Yukarıdaki kapı kilit mekanizmasında aracımızın kapı mekanizmasındaki tüm parçalar 

yer almaktadır. 

Analiz Sonuçları 

https://we.tl/t-XJkVQmBqAX
https://we.tl/t-WUQu9boYGz
https://we.tl/t-m9YwZuZmTv
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Şekil 13.b.2: Menteşe Bağlantısı 

 Yukarıdaki tasarımda da aracımızın kapı iskeletinin tasarladığımız menteşe sistemiyle 

olan bağlantısını görmekteyiz. 
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Şekil 13.b.3: Analiz Sonuçları 

  Burada da yapmış olduğumuz analiz sonucunda total deformasyonunun maksimum 
değerinin 0.1046 mm olduğunu görmekteyiz. 
 

 
 

Şekil 13.b.4: Kapı Üst Meneteşe Bağlantısı Analizi 
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Şekil 13.b.5: Kapı Alt Menteşesi Analizi 

 
Burada da menteşelerin kapı iskeletine ve şasideki bağlantısı noktaları üzerindeki 
maksimum ana gerilmeyi, maksimum ve minimum değerleriyle görmekteyiz. 
 

 
Şekil 13.b.6: Kapı İskeleti 

 
Burada da kapı iskeletimizin maksimum ve minimum emniyet faktörünü görmekteyiz. 
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13.c. Kapının aşağıdaki isterleri karşıladığına dair rapor 
 
13.c.i. Araç her iki yana açılan 2 kapıya sahip olmalıdır. Kapıların boyutları aynı 
olmalıdır ve kapıların yüzey alanları en az 0.4 m2 olmalıdır. 

 
Şekil 13.c.i.7: Sağ Kapı Parametreleri 

 

 
 

Şekil 13.c.i.8: Sol Kapı Parametreleri 
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14.c.ii. Kapı araç gövdesine en az iki noktadan menteşelenmelidir. Takımlar 
kapıların geometrisine ve fiziksel özelliklerine göre menteşe konumlarının 
seçimine ve boyutlarının belirlenmesine yönelik yaptıkları hesaplamaları veya 
analizleri sunmalıdır. 
 
Analiz ve hesaplamalar 13.b. kısmında bahsedilmiştir. 

 
14.c.iii. Kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık elemanı kullanımı zorunludur. 
 

 
Şekil 13.c.iii.9: Örnek Olarak Kullanacağımız Sistem 

 

14. Mekanik Detaylar  

14.a. Teknik Çizimler  

 Aşağıdaki antetli kağıtta da (Görsel 15.a.1) gösterildiği gibi aracımızın toplam uzunluğu 

3687,61 mm, maksimum genişliği 1535,86 mm, ön iz genişliği 1390 mm, arka iz genişliği 

1370 mm ve aracın yüksekliği ise 1106,8 mm’dir. Bununla beraber aracın sürüş 

yüksekliği 125 mm’dir. 
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Görsel 14.a.1: Araç Teknik Çizimi 

14.b.  Mukavemet Analizi 

Başlangıçta yaptığımız tasarımlarda 200 MPa akma dayanımından daha yüksek akma 

dayanımına sahip 7000 serisi alüminyum malzeme kullanarak bir roll cage üretildi ancak 

yapılan analiz sonucunda alüminyum malzemenin gerekli yer değiştirme değerlerini 

karşılayamadığı sonucunda varıldı. 

Bunun üzerine alüminyum malzemeden tasarlanan parçada et kalınlığı artırılmasına 

rağmen analizlerde istenilen verilerin alınamaması ile biriikte çelik alaşım malzemeden 

roll cage tasarımı ve üretimi yapılmasına karar verildi. Yapılan küçük tasarım 

değişiklikleri ve analizler sonucunda çelik alaşım malzemenin istenilen yer değiştirme 

değerlerini karşıladığı görüldü. (Tablo 14.b.1, Tablo 14.b.2 ve Görsel 14.b.2, Görsel 

14.b.3) 
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Tablo 14.b.1 : Roll Cage’in ANSYS’deki Toplam Yer Değiştirme Analiz Sonuçları 

 

Tablo 14.b.2: Analizde İstenen Değerler İle Analizde Çıkan Değerlerin Karşılaştırılması 

 

Görsel 14.b.2: Roll Cage Milimetrik Ölçüleri 
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Görsel 14.b.3: Roll Cage ANSYS Analiz Sonucu 

Eğer istenirse aşağıdaki drive linki üzerinden analiz sonucunda çıkan raporun tam 

halinin pdf dosyasına ulaşılabilir. 

“Analiz Sonuçları” 

14.c Dış Kabuk Üretimi 

 Dış kabuk üretiminde ilk olarak dış kabuğun 3 boyutlu CAD modeli oluşturuldu. 

Ardından CAM ile beraber 3 boyutlu işleme datası oluşturularak 5 eksenli CNC’de 

işlenmek üzere üretim programına gönderildi. (Görsel 14.c.4 ve Görsel 14.c.5) 

 

Görsel 14.c.4                                                                       Görsel 14.c.5 

https://drive.google.com/file/d/1uVv4ZPxTjk22IocTi8c00H7imy0oTsht/view?usp=sharing
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 Ardından robotik işleme merkezinde strafor köpük 3 boyutlu olarak işlenerek aracın dış 

görünümü ortaya çıkarıldı (Görsel 14.c.6 ve Görsel 14.c.7).  

 

Görsel 14.c.6                                               Görsel 14.c.7 

 Solvent maddelerin köpüğe zarar vermesi ihtimaline karşın köpük poleritan malzeme ile 

kaplanarak koruma sağlandı. (Görsel 15.c.8 ve Görsel 15.c.9) 

 

Görsel 14.c.8                                            Görsel 14.c.9 

 Bu yüzeyin üzerine macun çekilerek ve oto boyası kullanılarak parlak ve pürüzsüz bir 

yüzey elde edildi ve üzerine fiber glass kaplanarak  kalıp ortaya çıkarıldı.  (Görsel 1.8 ve 

Görsel 1.9) 

 
                   Görsel 14.c.10                 Görsel 14.c.11 
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14.d. Güç hesabı 

Tablo 15.d.1 ’de aracın Eylül ayında İstanbul Park pistindeki sıcaklık ve basınç 

değerlerinde pistin eşit parçalara ayrılmış sektörlerinde gereken güç ve aracın dinamik 

değerleri değişkenleri içeren bir excel tablosu içersinde hesaplanmıştır. Excel 

tablosunda farklı değişken değerler girildiği zaman aracın tüketeceği güç ve diğer 

dinamik değerler hesaplanabilmektedir. 

Tablonun aktif bir biçimde kullanılması için 2 adet excel tablosu aşağıya eklenmiştir.  

Tablo 14.d.1                                                        Tablo 14.d.2  

14.e. Maliyet hesabı  

 Tablo 14.e.3’de , 14.e.4’de , 14.e.5’de , 14.e.6’de ve 14.e.7’de de görüldüğü gibi farklı 

alanlar için farklı malzeme listerleri oluşturulmuş, aciliyeti olan parçaların ve sarf 

malzemelerinin siparişleri önceden geçilmiş ve kalan parça ve sarf malzemeler yedek 

listeler aracılığı ile temin edilmiştir. Tablolar Word dosyasında belirtilemeyecek kadar 

uzun olduğundan .xlsx uzantılı dosya halinde aşağıda verilen Google Drive linklerine 

yüklenmiştir.  

Tablo 14.e.3  

Tablo 14.e.4  

Tablo 14.e.5  

Tablo 14.e.6   

Tablo 14.e.7  

Siparişi geçilen malzemelerin toplam fiyatı – 278.947,79 Türk Lirası 

Kabuk üretim maliyeti – 80.000 Türk Lirası 

Diğer ( Sarf Malzemeleri, atölye masrafları, ek malzeme masrafları) – 20.000 Türk Lirası 

Genel Toplam – 378.947,79 Türk Lirası 

 

 

 

15.Araç Elektrik Şeması 

 

https://we.tl/t-7iuBLcB9ak
https://we.tl/t-bnvv10rmZv
https://we.tl/t-FgwqVyg233
https://we.tl/t-pb6gK5OokU
https://we.tl/t-k37JdGVErt
https://we.tl/t-h1F3NEkS23
https://we.tl/t-SAYLCXl39L
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110 
 

16.Orijinal Tasarım  

16.a Süspansiyon Sistemi Tasarımı 

 

Şekil 16.a.1: Aracın Tam Taşıt Modeli 

Ağırlık Merkezi Hesabı 

 

Şekil 16.a.2: Aracın Ağırlık merkezi, Atalet moment noktaları ve yaylı ve yaysız 

kütlesinin gösterimi 

 Şekil 16.a.2 ’te gösterildiği üzere aracın tahmini olarak tüm ağırlığı (sürücü dahil) olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerlerle matematiksel formüller kullanılarak bu tablo 

oluşturulmuştur. Akabinde ise aracın ağırlık merkezi yerden 3920 mm olarak 

hesaplanmıştır. Yine bu değerler kullanılarak aracın yaylı kütlesi, yaysız kütlesi ve atalet 
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momentinin etkidiği eksen takımları gösterilmiştir. Yapılan hesaplamalarda bu değerler 

referans alınmıştır. 

 
Yük Transferleri, Yanal ve Boylamsal Kuvvetler  
Aracın maruz kalacağı yükler ve kuvvetler çeşitli senaryolar dahilinde hesaplanmıştır.  
Sabit Hızla Viraj Anında Yük Transferleri  
Formülüyle hesaplama yapılmıştır.  
1. 15 metre yarıçapa sahip en keskin viraj için 30 km/h hızla yanal ivme 4.63 m/s2 
çıkmaktadır.  
 
= 858.4 𝑁+175∗4.63∗0,3941,38 = 858.4 N + 231.3 N = 1089.7 N [2]  
* Ön dış tekerleğe etkiyen yük 97.1 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 134.2 N olarak hesaplanmıştır.  
 
2. 10 metre yarıçapa sahip viraj için 30 km/h hızla yanal ivme 6.94 m/s2 çıkmaktadır.  
 
=858.4 𝑁+175∗6.94∗0,3941,38=858.4 𝑁+346.74 𝑁= 1205.1 𝑁 [3]  
* Ön dış tekerleğe etkiyenyük 145.6 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 201.1 N olarak hesaplanmıştır.  
 
3. 7 metre yarıçapa sahip viraj için 20 km/h hızla yanal ivme 4.4 m/s2 çıkmaktadır.  
 
=858.4 𝑁+175∗4.4∗0,3941,38=858.4 𝑁+219,8 𝑁=1078.2 𝑁 [4]  
* Ön dış tekerleğe etkiyen yük 92.3 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 127.5 N olarak hesaplanmıştır.  
 
4. 27 metre yarıçapa sahip viraj için 45 km/h hızla yanal ivme 5.8 m/s2 çıkmaktadır.  
 
= 858.4 𝑁+175∗5.8∗0,3941,38=858.4 𝑁+289.8 𝑁=1148.2 𝑁 [5]  
* Ön dış tekerleğe etkiyen yük 121.7 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 168.1 N olarak hesaplanmıştır.  
 
5. 25 metre yarıçapa sahip viraj için 35 km/h hızla yanal ivme 3.78 m/s2 çıkmaktadır.  
 
= 858.4 𝑁+175∗3.78∗0.3941.38=858.4 𝑁+188.9 𝑁=1047.3 𝑁 [6]  
* Ön dış tekerleğe etkiyen yük 79.3 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 109.6 N olarak hesaplanmıştır.  
 
6. 33 metre yarıçapa sahip viraj için 50 km/h hızla yanal ivme 5.85 m/s2 çıkmaktadır.  
 
= 858.4 𝑁+175∗5.85∗0.3941.38=858.4 𝑁+292.3 𝑁=1150.7 𝑁 [7]  
* Ön dış tekerleğe etkiyen yük 122.8 N  

* Arka dış tekerleğe etkiyen yük 169.5 N olarak hesaplanmıştır.  
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Viraj Anında Sabit İvmeyle Frenleme Durumu İçin Yük Transferleri  
Aracın viraj içerisindeki yük dağılımına ek olarak frenleme kuvvetinin etkisiyle ağırlık 
merkezi etrafında bir frenleme momenti oluşur. Bu durum çeşitli senaryolarla 
incelenmiştir.  
𝐹𝑧𝐹=𝑏𝑎+𝑏∗𝑚𝑐𝑔∗𝑔−ℎ𝑐𝑔𝑎+𝑏∗𝑚𝑐𝑔∗𝑎 Formülüyle hesaplama yapılmıştır.  
Frenleme anında yük transferi;  
Ön tekerlekler için;  
= 0.87572.085∗175∗9.81−0.3942.085∗175∗4=721 𝑁+132.6 𝑁=854 𝑁  
Arka tekerlekler için;  
= 1.20932.085∗175∗9.81−0.3942.085∗175∗4=995.7 𝑁−132.6 𝑁=863.1 𝑁  
15 metrelik en keskin viraja, 30 km/h hızla ve -4 m/s2 frenleme ivmesiyle girildiğinde sağ 
ön ve sol arka tekerleklerin düşey yükleri;  
* Dış tekerleklere gelen toplam yük 1089.7 N dur.  

* Ön dış tekerleklere gelen yük 457.7 N,  

* Arka dış tekerleklere gelen yük 632 N dur.  
 
Nihai yükler ;  

 Ön dış tekerleğin toplam yükü 525 N,  

 Ön iç tekerleğin toplam yükü 330 N,  

 Arka dış tekerleğin toplam yükü 565.7 N,  

 Arka iç tekerleğin toplam yükü 297.4 N olarak hesaplanmıştır.  
 
Viraj Anında Sabit İvmeyle Hızlanma Durumu İçin Yük Transferleri  
15 metrelik en keskin viraja 30 km/h hızla girerken aracın hızlanma ivmesi 1 m/s2 dir. Bu 
parametrelere göre yük transferleri hesaplanmıştır.  
* Dış tekerleklere gelen toplam yük transferi 231.3 N dur.  
 
= 721 𝑁 −0.3942.085∗175∗1=721 – 33.07 N = 687.93 N  
* Ön tekerleklerden toplam 33.07 N yük kalkmıştır.  
 
= 995.7 𝑁+0.3942.085∗175∗1=995.7+ 33.07 N = 1028.77 N  
* Arka tekerleklere toplam 33.07 N yük binmiştir.  

 Ön dış tekerleğin toplam yükü 440.97 N,  

 Ön iç tekerleğin toplam yükü 246.97 N,  

 Arka dış tekerleğin toplam yükü 648.6 N,  

 Arka iç tekerleğin toplam yükü 380.2 N olarak hesaplanmıştır.  
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33 metre yarıçapa sahip viraj için 50 km/h hızla 1m/s2’lik hızlanma sırasında yük 
transferleri  
* Dış tekerleklere gelen toplam yük transferi 292.3 N dur.  
 
= 721 𝑁 −0.3942.085∗175∗1=721 – 122.8 N = 598.2 N  
* Ön tekerleklerden toplam 122.8 N yük kalkmıştır.  
 
= 995.7 𝑁+0.3942.085∗175∗1=995.7+ 169.5 N = 1165.N  
* Arka tekerleklere toplam 169.5 N yük binmiştir.  

* Ön dış tekerleğin toplam yükü 466.7 N  

* Ön iç tekerleğin toplam yükü 267.8 N,  

* Arka dış tekerleğin toplam yükü 683.9 N  
 
Arka iç tekerleğin toplam yükü 345 N olarak hesaplanmıştır.  
Yanal Kuvvetler  
1. 15 metrelik en keskin viraja 30 km/h hızla 1 m/s2 hızlanma ivmesiyle girerken tekerlek 
üzerindeki yanal kuvvetler hesaplanmıştır.  
 
= 𝑚∗𝑣2𝑟= 175∗8.33215=809.54 𝑁  
* Ön dış tekerleğin toplam yükü 440.97 N için;  
 
= 44.95∗8.33215=207.9 𝑘𝑔  
* Ön iç tekerleğin toplam yükü 246.97 N için;  
 
= 25.18∗8.33215=116.48 𝑘𝑔  
* Arka dış tekerleğin toplam yükü 648.6 N için;  
 
= 66.13∗8.33215=305.91 𝑘𝑔  
* Arka iç tekerleğin toplam yükü 380.2 N için;  
 
= 38.76∗8.33215=179.3 𝑘𝑔 olarak hesaplanmıştır  
2. 15 metrelik en keskin viraja 30 km/h hızla 4 m/s2 frenleme ivmesiyle tekerlek 
üzerindeki yanal kuvvetler hesaplanmıştır.  
 
= 𝑚∗𝑣2𝑟= 175∗8.33215=809.54 𝑁  
Ön dış tekerleğin toplam yükü 525 N için;  
= 53.53∗8.33215=247.63 𝑁   
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* Ön iç tekerleğin toplam yükü 330 N için;  

 
= 33.7∗8.33215=155.9 𝑁  
* Arka dış tekerleğin toplam yükü 565.7 N için;  
 
= 57.68∗8.33215=266.9 𝑁  
* Arka iç tekerleğin toplam yükü 297.4 N için;  
 
= 30.3∗8.33215=140.2 𝑁 olarak hesaplanmıştır.  
3. 10 metre yarıçapa sahip viraj için 30 km/h hızla 2m/s2’lik frenleme ivmesiyle tekerlek 
üzerindeki yanal kuvvetler hesaplanmıştır.  
 
* Ön dış tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 55∗8.33210=381.64 N  
* Ön iç tekerleğin yanal kuvveti ;  
 
= 25.27∗8.33210=175.34 𝑁  
* Arka dış tekerleğin yanal kuvveti ;  
 
= 74.65∗8.33210=517.98𝑁  
* Arka iç tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 33.65∗8.33210=233.5 𝑁 olarak hesaplanmıştır.  
4. 7 metre yarıçapa sahip viraj için 20 km/h hızla ivmesiz harekette yanal kuvvet  

* Ön dış tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 46.16∗5.5627=203.85 N  
* Ön iç tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 27.3∗5.5627=120.56 𝑁  
* Arka dış tekerleğin yanal kuvveti ;  
 
= 44.25∗5.5627=195.4𝑁  
* Arka iç tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 63.74∗5.5627=281.5 𝑁 olarak hesaplanmıştır.  
5. 33 metre yarıçapa sahip viraj için 50 km/h hızla 1m/s2’lik hızlanma sırasında yanal 
kuvvet  

* Ön dış tekerleğin yanal kuvveti;  
 
= 47.57∗13.89233=278.1 N  
* Ön iç tekerleğin yanal kuvveti;  

* = 22.53∗13.89233=131.7 N  

* Arka dış tekerleğin yanal kuvveti ;  
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* = 69.72∗13.89233=407.6 N  

* Arka iç tekerleğin yanal kuvveti;  

* = 35.17∗13.89233=205.6 N  
Boylamsal ve Bileşke Kuvvetler  
-4 m/s2 lik frenleme ivmesine göre hesaplanmıştır.  

 Ön tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=36.75 𝑘𝑔∗−4 𝑚/𝑠2=147 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=50.75 𝑘𝑔∗−4𝑚𝑠2=203𝑁  

1m/s2’lik hızlanma ivmesine göre hesaplanmıştır.  
 Ön tekerlekler için;  

 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=36.75 𝑘𝑔∗1 𝑚/𝑠2=36.75 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=50.75 𝑘𝑔∗1𝑚𝑠2=50.75𝑁  
33 metre yarıçapa sahip viraj için 50 km/h hızla 1m/s2’lik hızlanma sırasında bileşke 
kuvvet;  
Hesaplanan bileşke ivme değeri 5.92 m/s2’dir yapılan hesaplamada tekerlek merkezine 
etkiyen bileşke kuvvet bulunmuştur  

 Ön dış tekerlek için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=47.57 𝑘𝑔∗5.92𝑚/𝑠2=281.6 𝑁  

 Ön iç tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=22.53 𝑘𝑔∗5.92 𝑚/𝑠2=133.4 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=69.52 𝑘𝑔∗5.92𝑚𝑠2=411.6𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=35.17 𝑘𝑔∗5.92𝑚𝑠2=208.2𝑁  
15 metrelik en keskin viraja 30 km/h hızla -4 m/s2 frenleme ivmesiyle tekerlek üzerindeki 
bileşke kuvvetler hesaplanmıştır.  

 Ön dış tekerlek için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=53.53 𝑘𝑔∗4.74𝑚/𝑠2=253.7 𝑁  

 Ön iç tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=33.7 𝑘𝑔∗4.74 𝑚/𝑠2=159.7 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=57.68𝑘𝑔∗4.74𝑚𝑠2=273.4 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
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= 𝐹=𝑚∗𝑎=30.3 𝑘𝑔∗4.74𝑚𝑠2=143.6 𝑁  
33 metre yarıçapa sahip viraj için 50 km/h hızla 4m/s2’lik yavaşlama sırasında bileşke 
kuvvet  

 Ön dış tekerlek için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=56.05 𝑘𝑔∗7.08𝑚/𝑠2=396.8 𝑁  

 Ön iç tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=31 𝑘𝑔∗7.08 𝑚/𝑠2=219.5 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗𝑎=61.2 𝑘𝑔∗7.08𝑚𝑠2=433.3 𝑁  

 Arka tekerlekler için;  
 
= 𝐹=𝑚∗a=26.72 𝑘𝑔∗7.08𝑚𝑠2=189.2 𝑁 olarak hesaplanmıştır.  
16.a.3 Frenleme Anı  
Frenleme ivmesi yarış straejisine göre 𝑎 =-2m/𝑠2  

𝑚𝑐𝑔=185𝑘𝑔 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑚𝚤ş𝑡𝚤𝑟 

 
a=12093 mm b=8757 mm 

𝐹𝑧𝐹=𝑏𝑎+𝑏∗𝑚𝑐𝑔∗𝑔−ℎ𝑐𝑔𝑎+𝑏∗𝑚𝑐𝑔∗𝑎  
= 0,87572,085∗185∗9,81+0,3942,085∗185∗2 𝑚/𝑠2  
=762,237N+ 69,92N = 832,15N =832,15N⋍ 84,8kg  
Yük değişimi 69,92 N olarak hesaplanmıştır. 
2.3.2 Viraj Anı  
15 metre yarı çapa sahip en keskin viraj için 30km/h’lik hız ile yanal ivme 4.6 m/𝑠2 
çıkmaktadır.  
Σ𝑀𝑖=−𝐹𝑧0∗𝑤+𝑚∗𝑎𝑦∗ℎ𝑐𝑔+𝑚∗𝑔∗𝑤𝑧  
𝐹𝑧0=𝑓𝑧0𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐+𝑚∗𝑎𝑦∗ℎ𝑤  
=907,425+185∗4,6∗0,3931,38  

=907,425+242,35𝑁=1140,77𝑁  
24,7�̌�𝑔 
 
2.3.3 Yay Sertliği  
Ön için;  
𝑤𝑠𝑓=12𝜋∗√𝐾𝑅𝑓𝑤𝑓=1,1 ℎ𝑧 Uygun görülmüştür. Buradan ön yay sertliği olan KSf ; 
𝐾𝑅𝑓=5011,9𝑁/𝑚  
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1𝑘𝑠𝑓=1𝑘𝑅−1𝑘𝑡 𝑘𝑆𝐹=5185,16𝑁/𝑚  
Arka için;  
𝑤𝑠𝑅=1,2 hz için ; 𝑤𝑅=910,37𝑁 12𝜋∗√𝑘𝑅𝑅𝑤𝑅=1.2 ℎ𝑧  
Uygun görülmüştür. Buradan Arka yay sertliği olan KSR;  
𝑘𝑅𝑅=8236,8 𝑁/𝑚 𝑘𝑆𝑅=8715,4 𝑁/𝑚 

1𝑘𝑆𝑅=1𝑘𝑅𝑅−1𝑘𝑡  
Hesaplanan bu sertlik değerleri dahilinde yanal ivmenin en büyük değerde beklendiği 
yük transferinde (242,35) ; ön dış teker 19.63 mm, arka dış teker 16.12mm sıkışma 
hareketi yapacaktır. Buradan yalpa sertlikleri:  
k∅=0,5 𝑘𝑠∗𝑤2  
𝑘∅𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡=0,5∗5185,16∗1,382  

𝑘∅𝑓=4937,3𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑  
𝑘∅𝑟𝑒𝑎𝑟=0,5∗8236,8∗1,382  

𝑘∅𝑟=7843,08𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑 
 

 
Şekil 16.a.3.: Lineer Ön Yay Sertliği Grafiği  
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Şekil 16.a.4: Lineer Arka Yay Sertliği Grafiği 

2.3.4 Sönümleyici Sertlik Katsayısı  
Yapılan literatür taraması dahilinde sektörde kabul gören yayınlar incelendiğinde yaysız 
kütlenin frekansının yaylı kütlenin frekansının yaklaşık on katı civarlarında olarak kabul 
edilebileceği kanısına varılmıştır.  
Buradan ön ve arka kütle frekansları;  
WUF = 1.1 Hz. , ξF = 0,04 𝑐𝐹=(2𝜋ξ𝐹√𝑘𝑆𝐹∗𝑚 )  
CF = 2*π*0,04*(5185,16𝑁/𝑚*36.75)1/2  
CF =109,71 Ns/m  
WUR = 1.2 Hz. , ξR = 0,046 𝑐𝑅=(2𝜋ξ𝑅√𝑘𝑆𝑅∗𝑚 )  
CF = 2*π*0,046*(8715,4 𝑁/𝑚*50,75)1/2  
CR =192,22 Ns/m  
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Şekil 16.a.5: Ön Damper Sertlik Katsayısı Grafiği 

 

 
Şekil 16.a.6: Arka Damper Sertlik Katsayısı Grafiği 

 
2.4 Hareket Oranı (Motion Ratio), Tekerlek Oranı (Wheel Ratio)  
Yapılan Literatür araştırması ve aşağıdaki kinematik analiz sonucunda yay amortisör 
ikilisinin alt bağlantı noktası alt askı kolu uzunluğunun yarısına gelecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bu da toplam uzunluğu 257 mm olan alt askı kolunun damper bağlantı 
noktası 128,5 mm olarak belirlenmiştir. Buradan da Ön ve arka taraf için hareket oranı 
(Mr) 0,5 olarak belirlenmiştir..  
Mr = 0,5  
Wheel Rate = Mr2 x Spring Rate  
Ön için tekerlek oranı;  
Wrf = (0,771)2 x 5185,16 Wrf = 3082.27  
Arka içi tekerlek oranı  

Wrr = (0,771)2 x 8715,4 Wrf = 5180,8 
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Şekil 16.a.7: Ön Hareket Oranı (Front Motion Ratio) 

Şekil 2.9’da hareket oranı görülebilmektedir hedeflendiği üzere hareket oranı 0.5 
seviyelerinde seyretmiştir. 

 
Şekil 16.a.8: Arka Hareket Oranı (Rear Motion Ratio) 

 
Yine Ön tarafta olduğu gibi hareket oranı hedeflendiği 0.5 seviyelerinde seyretmiştir. 
Damperin açısı üst bağlantı noktası bu oranda etkin rol oynadığı için özenle seçilmiştir. 
 
16.a.3 Askı Kollarının Uzunluklarının Belirlenmesi 

 
Şekil 16.a.9: Süspansiyon Sisteminin Geometrik Gösterimi 

Şekil 2.8’de bir lades kemiği yapısının geometrisini göstermektedir. Şekilde gösterilen 
parametreler aşağıdaki gibidir:  
d-üst askı kolların ofseti, e-alt kolların ofseti, H- Mafsaldan yerin açıklığı, h- üst kolunun 
mafsalı ile alt askı kolunun mafsalı arası mesafe, Z- Tekerlek merkezinin yer 
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değiştirmesi, R1 üst askı kolunun uzunluğu, R2 alt askı kolunun uzunluğu, a- üst askı 
kolu mafsalının askı kolunun dış mafsalına göre mesafesi, b- alt askı kolu mafsalının 
askı kolu dış mafsalına göre mesafesi, Y1 üst mafsalın yer değiştirmesi, Y2 alt mafsalın 
yer değiştirmesi, Z1- üst askı kolunun yer değiştirmesi, Z2 alt askı kolunun yer 
değiştirmesi.  
Buradan Ön Süspansiyon için; e = 40 mm, H = 485 mm, h = 370 mm, Z = 50 mm , θ1 = 
5,7°, θ2 = 3,66°, a = -61 mm 

 

Şekil 16.a.10 Lades Kemiği Tip Askı Kolunun Yörüngesi 

Buradan;  
Z2 = Z-e*θ = 50 - 40* [5,7∗𝜋180] = 46,02 mm  
Y2 = Z2 Tan θ1 = -4,8 mm  
Z1 = Z-e*θ = 50 - 40* [3,66∗𝜋180] = 47,44 mm  
Y1 = Z1 Tan θ2 = -3,03 mm 

Buradan askı kollarının y eksenindeki uzunluğunu veren denklem kullanılırsa;  
𝑌1= (𝑍1)2𝑅1+ (𝑍1)2𝑅1∗𝑎  
𝑌2= (𝑍2)2𝑅2+ (𝑍2)2𝑅2∗𝑎  
İşlemlerin sonucunda (Y) eksenine göre R1 uzunluğu 150,02 mm, R2 uzunluğu ise 
212,3 mm olarak hesaplanmıştır.  
Arka süspansiyon için ;  
e = 100 mm, H = 349 mm, h = 240 mm, Z = 50 mm , θ1 = 4,12°, θ2 = 6,01°, a = -61 mm  
Şekil 2.9’da ki yörünge diyagramına göre;  
Z2 = Z-e*θ = 50 - 100* [6,01∗𝜋180] = 39,5 mm  

Y2 = Z2 Tan θ1 = -4,16 mm  
Z1 = Z-e*θ = 50 - 100* [4,12∗𝜋180] = 42,81 mm 

Y1 = Z1 Tan θ2 = -3,08 mm  

Buradan askı kollarının y eksenindeki uzunluğunu veren denklemler kullanılırsa;  
𝑌1= (𝑍1)2𝑅1+ (𝑍1)2𝑅1∗𝑎  

𝑌2= (𝑍2)2𝑅2+ (𝑍2)2𝑅2∗𝑎  
İşlemlerin sonucunda (Y) eksenine göre R1 uzunluğu 204,15 mm, R2 uzunluğu ise 
252,83 mm olarak hesaplanmıştır.  
50 mm sıkışma esnasında askı kollarının hareketinin çizeceği hayali yörünge baz alınarak 

bu hesaplamalar yapılmıştır. Hareket esnasında askı kollarının (Y) ekseninde hayali 



 

122 
 

çizilen bu yay doğrultusunda kat ettiği mesafe Y2, Y1 değerleri ve θ açısı bu analizde kilit 

rol oynamıştır. 

16.a.4. Yalpa Merkezi Yüksekliği  
Yalpa merkezinin yüksekliği araç dinamiği için oldukça önemlidir. Askı kollarının tasarımı 
bu yükseklikle direkt olarak ilişkilidir. Aracın ağırlık merkezi yerden 392 mm yükseklikte 
hesaplanmıştır. Edinilen araştırma sonuçları ve öğrendiğimiz bilgiler sonucu yalpa 
yüksekliğinin ağırlık merkezinin altında tutulmasının araç dinamiği açısından oldukça 
önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu noktada da ön ve arka yalpa yüksekliklerinin bu 
ağırlık merkezinin altında olması hedeflenmiştir yapılan tasarımla birlikte ön ve arka 
yalpa yükseklikleri sırasıyla 212.4 mm ve 231.5 mm olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 16.a.11: Arka Yalpa Yüksekliği 

 
16.a.5. Testler, Analizler ve Sonuçları  
Araç dinamiği hususunda daha öncesinden bahsettiğimiz hedefler doğrultusunda birçok 
test ve analizler yapılmıştır. Bu noktada verimlilik hedefimizi gerçekleştirmek için 
süspansiyon sisteminde optimum değerlerin yakalanması amaçlanmıştır.  
Araç dinamiği için ‘’Msc Adams’’ programı kullanılmıştır.  
Ön Süspansiyon Geometrisi  
 
Ön süspansiyon sistemi için gerek kompakt yapısı gerek basit ama etkili olması sebebiyle 

çift lades kemikli süspansiyon tipi tercih edilmiştir. Bu noktada hedeflenen açıların ve 

parametrelerin sağlanması için analizler yapılmıştır. 
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Şekil 16.a.12: Ön Süspansiyon Sistemi 

 

Şekil 3.2: Ön Süspansiyon Sistemi Hardpoint Noktaları 

Şekil 3.2’de gösterildiği üzere hedeflenen parametreler üzerinde doğru sonuçlar elde 

edebilmek için askı kollarının konumu, açısı, birbirleriyle olan hareketleri vb. birçok etken 

göz önünde tutulmuştur. İlerleyen kısımlarda bu açıların nasıl ve neden bu şekilde tercih 

edildiğini inceleyeceğiz., 

 
Toe Açısı  
2.6.1’de üzerinde durulduğu üzere toe açısı oldukça önemli bir parametredir. Özellikle 

aracın yaptığı dinamik hareketler sonucunda toe açısında değişimler gözlemlenmektedir. 

Bu noktada, toe açı değişimini olabildiğince kısıtlayarak bu açı değişimlerinin neden 

olacağı sürtünme kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
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Şekil 16.a.14: Tekerleğin Yer Değiştirmesine göre Toe Açısı 
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Aracın yapacağı deplasman hareketi +50,-50 mm olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin 
üstünde bir hareket bump-stop ile kısıtlanacaktır. Bu noktada yaptığımız yük transferleri 
hesaplarıyla birlikte belirlediğimiz yay sertlikleri neticesinde yarış süresince aracın ön 
görülen sıkışma hareketi 20mm seviyelerindedir. Bu sebepten ötürü toe açısı 
değişiminin bu değerler aralığında olacağı gözlemlenmiştir. Yapılan Paralel tekerlek 
analizi ve ters tekerlek analizlerinde bu değerler korunmuştur.  
Şekil 3.1’de gösterildiği üzere üst askı kollarının şasiye bağlantı noktalarında z 
ekseninde yaklaşık 10mm değerinde bir fark görülmektedir. Buradaki amaç aracın 
hızlanması sırasında oluşabilecek gövde hareketiyle birlikte başvurma frekansının 
kalkıma dönme hareketi engellemektir. Bu sayede toe açısı istenilen seviyelerde 
kalabilmektedir. Bir başka noktada ise alt ve üst askı kollarının şasiye bağlantı noktaları 
x ekseninde birbirine nispeten uzak tercih edilmiştir.  
Çamurluk dairesi yarıçapının da göz önünde bulunduğu bu tasarımda toe açısının 
kısıtlanması toe hareketinin etkidiği eksen olan y eksenindeki hareketi daha yüksek bir 
moment sağlayarak daha iyi kısıtlamaktadır. Aracın tasarımı gereği (direksiyon sistemi, 
pedallar, sürücünün konumu vb.) sebeplerden dolayı ön tarafta nispeten daha fazla yer 
istendiği için y ekseninde arka tarafa göre daha kısa askı kolları tasarlanmıştır. Bu 
durum askı kollarının tekerlek taşıyıcısına bağlandığı noktaları z ekseninde daha geniş 
bir mesafede tutulmasıyla tolere edilmiştir. 
 

 
Şekil 16.a.15: Kamber Açısı Tekerlek Deplasmanı Grafiği 
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Şekil 16.a.16: Kaster Açısının Askı Kolları Üzerinde Gösterimi 

 

Şekil 16.a.16: Kaster Açısının Tekerlek Deplasmanına Göre Değişim Grafiği 
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