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1.Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 
 

Özellik Birim Değer 
Uzunluk mm 3430.5 
Genişlik mm 1632.2 
Yükseklik mm 1129.8 
Şasi Malzeme Alüminyum 
Kabuk Malzeme Cam elyaf kompozit 

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

sistemi. ( El freni 
bulunmamaktadır)   

Motor Tip BLDC tekerlek motoru 
Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır ürün  
Motor gücü kW 2 x 3 kW 
Motor verimliliği % 89.8 
Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 34  

Batarya Tip Lityum iyon 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 64.8 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 120 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 74.25 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 7776 

Yakıt pili gücü kW  
Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  
Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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1. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

Dinamik sürüş testi videosu aşağıda verilen bağlantıda verilmiştir. 

Dinamik sürüş videosu linki: 
https://www.dosya.tc/server34/u461sv/DSC_0424.mp4.html 

2. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 
için zorunlu 

☐ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 
için zorunlu 

☐ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 
için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

  

https://www.dosya.tc/server34/u461sv/DSC_0424.mp4.html
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4. Motor  

Motor özellikleri İntercity İstanbul park yarış pistinin yol ve eğim özelliklerine göre 
hesaplanıp, uygun özelliklere göre motor seçimi yapılmıştır. Motor Çin menşei bir firma 
ile görüşülerek üretimi yaptırılmıştır. Motor ve sürücü ücreti takımımız sponsor ekibi 
tarafından firmalar ile bağlantı kurularak sağlanmıştır. 3000W gücünde iki adet motor 
kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.1: Motora ait özellik tablosu ve tork-rpm grafiği 

Yukarıda bulunan şekillerde motora ait özellik tablosu ayrıntılı şekilde verilmiştir. Motor 
ve motor sürücü araç kontrol sistemine can-bus hattı üzerinden bağlı olduğu için bu iki 
sistemde herhangi bir arıza yada uyarı sinyali oluşması durumunda kullanıcı izleme 
paneli üzerinden takibi yapılabilmektedir. Araç ağırlığımıza göre gereken güç, tork, 
devir hesapları yapıldığında ve bu değerlere yukardaki verim tablosundan bakıldığında 
motor ve motor sürücü aksamları %88 ile %91 verim aralığında çalışmaktadır. 

 

Şekil 4.2: Motora ait görsel 
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Kullandığımız motorlarda disk fren sistemi bulunmaktadır. Motorların bağlantısı bir 
aparat yardımı ile janta yapılmıştır. Araçta kullandığımız motorlarda darbe koruma 
sistemi bulunmaktadır, herhangi bir çarpışma anında sargılara zarar vermemek adına 
koruma durumuna geçmektedir. 

Test 
Numarası 

Gerilim Akım Giriş 
Güç 

Tork Devir Çıkış 
Güç 

Verimlilik 

V  A  W  N.m  rpm  W  %  
1  72.01  5.813  418.6  0.1  1175.8  12.80  3.0  
2  72.02  5.785  416.6  0.1  1175.7  18.71  4.4  
3  71.99  6.826  491.4  0.5  1174.7  64.93  13.2  
4  71.98  8.038  578.6  1.1  1174.5  146.5  25.3  
5  71.95  9.681  696.6  2.6  1171.0  325.6  46.7  
6  71.93  12.11  871.5  3.4  1169.1  418.1  47.9  
7  71.90  14.72  1058  5.7  1165.3  702.7  66.3  
8  71.82  22.08  1586  9.7  1155.3  1177  74.2  
9  71.75  26.13  1875  12.0  1151.8  1456  77.6  

10  71.72  30.77  2207  14.8  1144.0  1780  80.6  
11  71.67  35.21  2523  17.7  1139.4  2114  83.7  
12  71.58  41.42  2965  21.0  1132.4  2491  84.0  
13  71.53  46.69  3341  24.3  1125.1  2866  85.8  
14  71.44  52.88  3779  28.1  1116.8  3291  87.1  
15  71.39  58.30  4162  31.2  1109.9  3636  87.3  
16  71.23  70.66  5033  38.9  1094.6  4458  88.5  
17  71.16  76.53  5447  42.4  1086.8  4831  88.6  
18  71.09  81.23  5774  55.0  900.6  5187  89.8  
19  71.08  81.00  5758  62.0  792.6  5146  89.3  
20  71.08  80.79  5743  66.5  726.0  5056  88.0  
21  71.08  81.07  5762  70.1  685.3  5034  87.3  
22  71.06  81.39  5784  74.8  634.9  4977  86.0  
23  71.06  81.54  5795  78.6  600.2  4942  85.2  
24  71.06  81.53  5794  82.8  565.8  4910  84.7  
25  71.06  81.56  5796  87.3  524.2  4793  82.6  
26  71.05  81.46  5788  91.3  493.5  4720  81.5  
27  71.07  81.44  5788  96.0  458.7  4612  79.6  
28  71.05  81.38  5782  100.1  433.3  4543  78.5  
29  71.05  81.38  5782  104.8  402.4  4416  76.3  

Tablo 4.1: Motora ait verim tablosu 
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Şekil 4.3: Motora ait teknik resim ve süspansiyon bağlantı parçası 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 
Motor Tipi : BLDC Hub Motor BLDC Hub Motor 

Motor Faz Gerilimi : 0V-48V 48V-96V 
Motor Gücü : 1800W 3000W 
Motor Devri : 768 rpm 750 rpm 

Motor Boyutları : 21x22.5x8.5 cm 22x22x22 cm 
Motor Ağırlığı : 16kg 14.9 kg 
Motor Verimi : %91.6 %90 

 

5. Motor Sürücü  

Aracımızda motor sürücü olarak Kelly firmasının KLS7245N modelini kullanmaktayız. 
Aracımızın mekanik istatistiklerine göre yapılan hesaplamalarda motor ve motor 
sürücünün rpm, tork değerleri Intercity İstanbul park pisti için yeterli olmakla birlikte, 
seçenekler arasındaki en verimli modeldir. Motor ve motor sürücülerimizin araç 
üzerinde testleri yapılmıştır. İstenilen değerler doğrultusunda yapılan testler başarıyla 
sonuçlandırılmıştır.  

Motor sürücünün genel işlevleri: 

• Genişletilmiş arıza tespiti ve koruması. Müşteriler hata mesajını PC 
yazılımında veya Android uygulama üzerinden kontrol edebilir. 
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• Akü voltajı izlenerek akü voltajı çok yüksekse ve önceden ayarlanmış 
"Düşük Akü Voltajı " ayarında tamamen kesilene kadar akü voltajı düştükçe 
motor tahrik gücünü kademeli olarak azaltacaktır. 

• Yerleşik akım döngüsü ve aşırı akım koruması. 
• Yapılandırılabilir motor sıcaklık koruma aralığı. 
• Pili ve kontrol cihazını korumak için düşük sıcaklıkta ve yüksek sıcaklıkta 

akım kesintisi. Akım 90°C soğutucu blok sıcaklığında kapanmaya başlar ve 
100°C'de kapanır. 

• Kontrolör, rejeneratif frenleme sırasında pil şarj voltajını izlemeye devam 
eder. 

• Maksimum ters hız ve ileri hız sırasıyla ve ayrı ayrı %20 ile %100 arasında 
yapılandırılabilir. 

• 12V'a bağlantı ile etkinleştirilen 5 anahtar girişi: Gaz anahtarı, fren anahtarı, 
geri vites anahtarı, ileri anahtar ve Boost anahtarı varsayılandır. 

• Fren analog rejeneratif modu. Bu rejene göre modun artık desteklemek için 
fren anahtarına ihtiyacı yoktur. 

• KLS-N, iletişim türü CAN veri yolu işlevini destekleyebilir. 250Kbps.CAN veri 
yolu varsayılan olarak KLS-N denetleyicisine dahil değildir. CAN veri yolu 
sadece KLS-N için isteğe bağlı bir işlevdir. 
 

Motor sürücünün genel özellikleri: 

• Güçlü mikroişlemcili zeka. 
• Çok yüksek verimlilik elde etmek için senkron doğrultucu iyon, hızlı SVPWM ve 

FOC. 
• Elektronik geri vites. 
• 3 motor fazı, veri yolu ve güç kaynağı üzerinde voltaj izleme. 
• Gerilim kaynağı 12V ve 5V üzerinde voltaj izleme. 
• 3 motor fazında da akım hissi. 
• Kontrol ünitesinin altında ısı emici plakalı alüminyum bazlı PCB kartı. 
• Düşük EMC. 
• Voltaj koruması üzerinden donanım. 
• Akım artırma: Aküden daha az akım alınabilme imkanı, motora daha fazla akım 

çıkışı verilebilir. 
• Termal koruma: Yüksek sıcaklıkta akım kesme, uyarı ve kapatma. 
• Küçük sinyal için su geçirmez konnektörler. 

Özellikler: 

• Çalışma Sıklığı: 10KHz veya 20KHz. 
• Bekleme Pili Akımı: < 0,5mA. 
• 5V veya 12V Sensör Besleme Akımı: 40mA. 
• Denetleyici besleme gerilim aralığı: PWR, 72V'a eşit veya daha düşük dereceli 

kontrolörler için 40V ila 90V.  
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• Yapılandırılabilir akü voltaj aralığı, B+  Maksimum çalışma gerilimi: 40V ila 1.25 
* Nominal 

• Standart Gaz Kelebeği Girişi: 0-5 Volt(3 telli dirençli tencere), 1-4 Volt (hall aktif 
gaz kelebeği). 

• Gaz Girişi: 0-5 Volt. 0-5V sinyali üretmek için 3 telli potansiyometre kullanabilir. 
• Tam Güç Çalışma Sıcaklığı Aralığı: 0°C ila 70°C(MOSFET sıcaklığı). 
• Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -40°C ila 100°C (MOSFET sıcaklığı). 
• Maksimum Pil Akımı: Yapılandırılabilir. 

 

 

Şekil 5.1: Motor sürücüye ait bağlantı şeması 

 

Şekil 5.2: Motor sürücüye ait yazılım görüntüsü 
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Karakteristik  Açıklama/Değer 

Üretici parça numarası : KLS7245N 

Nominal akım (A) : 350 

Nominal gerilim (V) : 72 

Çalışma frekansı (kHz) : 8 

Akım limiti (A) : 175 (2 dk boyunca) 

Kontrol metodu : Hız veya tork kontrolü 

Ağırlık (kg) : 1.6 

Ölçüler (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) : 200x150x65.8 

Verimlilik (%) : %91 

Çalışma sıcaklık aralığı : -40°C … 55°C ( -40°F … 131°F ) 

Programlanabilir : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Rejenaratif frenleme modu : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Yüksek voltaj korumasu : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Düşük voltaj koruması : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Aşırı akım  koruması : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Aşırı sıcaklık koruması : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

HALL koruması : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

Faz bağlantı kopma koruması : Evet        ☒ Hayır         ☐ 

 

Tablo 5.1: Motor Sürücüye ait özellik tablosu 
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Şekil  5.3: Motor sürücüye ait teknik resim ve görsel 

a) Maliyet   

Motor ve motor sürücü için 11.154 ₺ ve sürücülerin can-bus modülleri için 1094 ₺ harcanmıştır. 
Proforma faturası aşağıdaki linkte verilmiştir.  

Proforma fatura linki : https://s6.dosya.tc/server3/qk5cvl/QS20210107TR-commercial_-
full_value_invoice.pdf.html 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

Batarya Yönetim Sistemi, aracın bataryasının şarj ve deşarj anlarını takip edip pil 
durumunu düzenlemek, batarya hücrelerinin sıcaklıklarını, batarya üzerinden çekilen 
toplam akımı, batarya hücreleri üzerindeki voltaj seviyelerini kontrol ederek bataryanın 
ve aracın daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Tasarlanan bu 
sistemde batarya dengelemesi dengeleme kartı adı verilen kart üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Batarya hücrelerinin dengelenmesi ve tüm batarya hücre gerilim 
ölçümlerinin yapıldığı dengeleme kartı, telemetri sistemi, motor sürücüleri ve araç 
üzerindeki diğer tüm elektronik kartlar ile iletişim halinde olan, ana kart olarak 
adlandırılan elektronik kart üzerinden tüm bu işlemler gerçekleşmektedir. Sistem 
yapısında ana kart, dengeleme kartı üzerinden ADC (Analog Dijital Dönüştürücü) 
yapısı ile 18 adet hücrenin gerilim ölçümlerini, sıcaklık ölçümlerini ve akım ölçümünü 
yapmaktadır. Yapılan bu ölçümler sonucunda ana kart sistemi, dengeleme kartı 
üzerinden almış olduğu hücre gerilim bilgilerini yazılımsal olarak yorumladıktan sonra 
dengeleme yöntemi ile bataryanın dengeli bir şekilde kullanımını sağlamıştır. Ana kart 
sisteminden ölçülen hücre gerilimleri, sıcaklıkları, akım ölçümleri kullanıcıyı 
bilgilendirmek amacıyla araç üzerindeki 10.1 Nextion HMI ekranına ve izleme 

https://s6.dosya.tc/server3/qk5cvl/QS20210107TR-commercial_-full_value_invoice.pdf.html
https://s6.dosya.tc/server3/qk5cvl/QS20210107TR-commercial_-full_value_invoice.pdf.html
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merkezine gönderilmektedir. Aynı zamanda batarya sisteminin batarya paketi üzerinde 
herhangi olumsuz durumlara karşın termal kontrolü ve aşırı akım kontrolü 
bulunmaktadır. Olumsuz koşullarda aracın tüm enerjisini keserek kullanıcıyı ve aracın 
elektronik sistemlerini korumaktadır. 

 

Şekil 6.1: Batarya yönetim sistemine genel bakış 

 Dengeleme Yöntemi 

Araç üzerinde yer alan batarya paketi üzerinde 3P (Paralel) 18S (Seri) ve her hücre 
gerilimi maksimum 4.2 V 40 Ah kapasitede olmak üzere batarya paketi toplamda, tam 
şarj olması halinde 75.6 V 120 Ah’ lik güç kapasitesine sahiptir. Kullanmış olduğumuz 
bu batarya paketinin dengelemesi amacıyla dengeleme yöntemlerinden anahtarlamalı 
pasif dengeleme yöntemi kullanılmıştır. Sistem üzerinde her hücreye paralel olmak 
üzere yüksek güce sahip alüminyum dirençler paralel olarak bağlanmıştır. Aşırı şarj 
durumunda veya deşarj anında hücreler arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla bu 
dirençler üzerinden güç harcanışı yapılmaktadır. Batarya hücrelerinin tamamı ve paket 
sıcaklıkları bir mikrodenetletiyici tarafından ADC (Analog Dijital Dönüştürücü) 
yardımıyla 16 bit çözünürlüğe sahip 4 kanal ADS1115 entegresi üzerinden anlık olarak 
ölçülmektedir. Batarya hücreleri, her biri maksimum 4.2 V’ a kadar şarj olabilmektedir. 
Bu durumda şarj esnasında mikrodenetleyici anlık olarak ölçüm yaptığı batarya paketi 
üzerinde bu sınır üzerinde olanları transistör ile anahtarlama yaparak direnç üzerinden 
güç harcamasına götürmektedir. Deşarj anında ise yine tüm hücrelerinin gerilimleri 
ADS1115 üzerinden ölçüm alınarak mikrodenetleyici tarafından bir hücre gerilim 
ortalaması çıkarılmaktadır. Tüm hücreleri bu ortalamaya yakınsamak amacıyla 
ortalama üzerindeki hücreleri, şarj durumunda olduğu gibi transistör üzerinden 
anahtarlama yaparak alüminyum dirençler üzerinden güç harcamasına götürmektedir. 
Tüm bu denetimler elektronik devre kartları üzerinde gerekli izolasyonlar sağlanarak 
gerçekleştirilmiştir. 
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1) Hücre Ölçümü İçin Devre Parametrelerinin Belirlenmesi 

Devrenin detaylı tasarımına ve analizine başlamadan önce her hücrenin ADS1115 
entegresi analog pinleri üzerinden gerilimlerinin ölçülebilmesi amacıyla gerekli sınır 
parametreleri belirlendikten sonra, hücrelere paralel olarak bağlanmış olan gerilim 
bölücü yapısı ve direnç hesapları aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 6.2: Gerilim bölücü şematik yapısı 

𝐕𝐕𝐢𝐢𝐢𝐢 :𝐇𝐇ü𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯 𝐝𝐝𝐜𝐜ğ𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢(𝐕𝐕) = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕                                             (7.a.1.1) 

𝐈𝐈𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢:𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐯𝐯𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐝𝐝ı𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐯𝐯𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢𝐯𝐯𝐜𝐜𝐢𝐢 𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐜𝐜ğ𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢(𝐀𝐀)  = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐀𝐀 𝐀𝐀            (7.a.1.2) 

𝐕𝐕𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯:𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐯𝐯𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐭𝐭ı𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐢𝐢 ö𝐯𝐯çü𝐯𝐯𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦 𝐢𝐢𝐦𝐦𝐯𝐯𝐜𝐜𝐢𝐢𝐜𝐜𝐢𝐢 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯 𝐝𝐝𝐜𝐜ğ𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢(𝐕𝐕) = 𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐕𝐕                                                                                                                     
                                 (7.a.1.3) 

1 numaralı hücre için yapılan örnek hesaplama aşağıdaki gibidir. 

𝐑𝐑𝟐𝟐 = 𝐕𝐕𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯
𝐈𝐈𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢

= 𝟑𝟑,𝟑𝟑 𝐕𝐕
𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐀𝐀 𝐀𝐀

= 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 Ω = 𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐦𝐦Ω          (7.a.1.4) 

olarak belirlenmiştir.R2 çıkış üzerinde gerilimi düşüren direnç ve akımı sınırlayan 
direnç olduğundan her hücre için aynı seçilmiştir. 

𝐑𝐑𝐀𝐀 = 𝐑𝐑𝟐𝟐×𝐕𝐕𝐢𝐢𝐢𝐢
𝐕𝐕𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯

− 𝐑𝐑𝟐𝟐 =  𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐦𝐦Ω×𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐕𝐕

− 𝟑𝟑𝟑𝟑𝐦𝐦Ω = 𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 Ω = 𝟗𝟗 𝐦𝐦Ω      (7.a.1.5) 

şeklinde her hücre için aynı şekilde gerilim bölücü hesaplamaları yapılmıştır. Hücre  
üzerinde küçükte olsa hücre ölçümlerinden dolayı bir gerilim bölücü kaybı oluşacaktır. 
Aynı şekilde 1 numaralı hücre için yapılan gerilim bölücü kaybı hesabı; 

𝐏𝐏𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇𝐇−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐤𝐤ı𝐩𝐩 = 𝐈𝐈𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢 × 𝐕𝐕𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐀𝐀 𝐀𝐀 ×  𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟒𝟐𝟐 𝐖𝐖       (7.a.1.6) 

olarak bulunabilir. 

Diğer hücreler için yapılmış olan gerilim bölücü hesaplamaları aşağıdaki tablodaki 
gibidir. 
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Hücre 
Numarası 

Hücre 
Gerilimi(V) 

R1 Direnci 
(Ohm) 

R2 Direnci 
(Ohm) 

Gerilim Bölücü 
Kayıpları(W) 

1 4,2 9000 33000 0,00042 
2 8,4 51000 33000 0,00084 
3 12,6 93000 33000 0,00126 
4 16,8 135000 33000 0,00168 
5 21 177000 33000 0,0021 
6 25,2 219000 33000 0,00252 
7 29,4 261000 33000 0,00294 
8 33,6 303000 33000 0,00336 
9 37,8 345000 33000 0,00378 
10 42 387000 33000 0,0042 
11 46,2 429000 33000 0,00462 
12 50,4 471000 33000 0,00504 
13 54,6 513000 33000 0,00546 
14 58,8 555000 33000 0,00588 
15 63 597000 33000 0,0063 
16 67,2 639000 33000 0,00672 
17 71,4 681000 33000 0,00714 
18 75,6 723000 33000 0,00756 
TOPLAM    0,07182 

Tablo 6.1: Gerilim bölücü hesapları 

Batarya üzerinde tabloda görüldüğü gibi batarya ölçümleri sırasında oluşabilecek 
toplam aktif güç kaybı 0,07182W olarak bulunmuştur. 

2) Hücre Anahtarlaması Koruyucu Elemanı 

Hücrelerin şarj ve deşarj durumunda transistör üzerinden kontrolcü tarafından 
tetiklenmesi amacıyla devre üzerinde hücre ve kontrolcü kısmının izolasyonunu 
sağlamak amacıyla TOSHIBA markasının TLP281-4 kodlu optokuplörler kullanılmıştır. 

        

Şekil 6.3: TLP281-4 optokuplör iç yapısı                                                          

Devre üzerinde herhangi bir tetikleme durumunda kontrolcü tarafından uygulanan 
dijital sinyal optokuplörlerin anot ve katot kısmına uygulanmaktadır. Optokuplörlerin iç 
yapısında bulunan LED’ in aydınlanmasıyla birlikte içerisindeki fototransistör 
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tetiklenmektedir. Fototransistörün kollektör pinine aynı zamanda bağlı olduğu hücre 
gerilimi bağlanmıştır. Optokuplörlerin transistör kısmının çalışma aralığını aşmamak 
için akım sınırlaması 100 Ω dirençle yapılmıştır. Mikrodenetleyici tarafından tetikleme 
sinyali geldiği zaman optokuplörler iletime geçerek alüminyum dirençlerin bağlı olduğu 
diğer transistörün base bacağına bir gerilim uygulanarak tetikleme izolasyonlu bir 
şekilde gerçekleştirilmektedir. 

3) Hücre Anahtarlamasının Gerçekleştirilmesi 

i. Shift Register Yöntemiyle Tetikleme 

Hücrelerin kontrolcü tarafından, transistör üzerinden alüminyum dirençler üzerinden 
yakım yaptırabilmesi için hücrelerin yazılım üzerinde belirlenen algoritmaya göre şarj 
veya deşarj anındaki hücre durumlarına göre ilgili hücrelerin tetiklenmesi gerekecektir. 
Bu tetiklemeleri gerçekleştirebilmek için kontrolcü tarafından birçok dijital çıkış portuna 
ihtiyaç duyulacaktır. Bu bağlamda gereksiz olarak dijital çıkış portlarını kullanmak 
yerine, seri bilgileri paralel olarak hücre tetiklerine verecek şekilde shift register mantığı 
kullanılarak tetikleme, bir dijital çıkış üzerinden sağlanmıştır. 

Kullanılan Shift Register Texas Instruments’ e ait CD4094 8-durumlu shift registerdır. 

 

 

Şekil 6.4: CD4094 Shift register şematik yapısı 

Devre üzerindeki çalışma mantığı, kontrolcü tarafından bir adet dijital çıkış üzerinden 
shift register entegresi üzerine data pinine bağlanarak seri bilgi akışı sağlanmıştır. Shift 
register üzerindeki clock ve strobe pinleri bilgilerin paralel olarak dışarıya 
aktarılmasında büyük rol oynamaktadır. Q1 ile başlayan Q8’e kadar devam eden 
pinleri ise shift registera yüklenen paralel bilgi çıkışlarıdır. QS ile gösterilen kısım ise 
iki veya daha fazla shift registerın kaskatı olarak birbirine bağlanması, clock ve strobe 
bilgilerinin ortak olması durumunda yüklenen seri bilgilerin bir diğer shift register 
entegresine aktarmak amacıyla kullanılmaktadır.  

Kontrolünü sağlamak istediğimiz 18 adet hücre olduğundan dolayı devre üzerinde 3 
adet shift register kullanarak, 18 adet tetikleme oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
tetiklemeler optokuplörlerin anot ve katot kısmına bağlanmaktadır. 
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İlk olarak kontrolcü tarafından ADS1115 tarafından alınan ölçümler sonucunda 
hücrelerin gerilimleri yazılımsal olarak yorumlanmaktadır. Kontrolcü hücrelerin şarj 
veya deşarj anında olduğuna karar verdikten sonra, hücrelerin ortalaması veya 4.2 V 
sınırını belirleyerek kontrolcü tarafından belirlenen hücre tetiklemeleri bir dizi halinde 
tek bir dijital çıkışı üzerinden aktarılmaya başlar. Clock pini her yükselen kenarda 
kontrolcü tarafından yüklenen seri bilgiyi sağa doğru kaydırmaktadır. Bu işlem 18 hücre 
tamamlanana kadar devam etmektedir.18 hücre işlemi tamamlandığında kaydırma 
işlemi sonlanıp strobe pini yükselen kenar yapılır ve bilgiler o döngü için kaydedilmiş 
olur. Q çıkışları üzerinden optokuplörlerin anot ve katot kısmına bağlanılarak 
izolasyonlu bir şekilde tetikleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Shift registera ait örnek 
zaman diyagramı Şekil 6.6.’ daki gibidir. 

 

Şekil 6.6: CD4094 Shift register örnek zaman diyagramı 

ii. Alüminyum Direnç Üzerinden Yakım 

Devre üzerinde alüminyum direnç üzerinde yakım yapabilmek amacıyla ve bu yakımın 
bir kontrolcü tarafından kontrol altında yapılması için ST markasının MJD122T4 
darlington yapılı transistörü kullanmış olduğumuz alüminyum dirençler üzerinden akım 
akıtılarak aktif olarak hücre üzerinde güç harcanışı sağlanmıştır. Kullanmış olduğumuz 
alüminyum direncin değeri 3.3 Ω 25 W olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 6.7: 25 W 3.3 R Alüminyum direnç 

Hücre üzerinden aktif olarak güç harcanışı yapacağı için ve dengeleme hızını biraz 
daha hızlandırmak adına kullandığımız bu dirençlerde güç harcanışında üzerinden 
yaklaşık olarak geçen akım; 
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𝐕𝐕𝐡𝐡ü𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦. = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕           (6.a.3.1) 

𝐑𝐑𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦 = 𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐑𝐑          (6.a.3.2) 

𝐈𝐈𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦. = 𝐕𝐕𝐡𝐡ü𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦.
𝐑𝐑𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦

=  𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐑𝐑

 ≅ 𝐀𝐀.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐀𝐀        (6.a.3.3) 

olarak bulunabilir. 

Seçilen direncin gücünün sağlaması yapıldığında devrede direnç üzerinde maksimum 
harcanacak güç; 

𝐏𝐏𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦 = �𝐈𝐈𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝟐𝟐� × 𝐑𝐑𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦 = (𝐀𝐀.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐀𝐀)𝟐𝟐 ×  𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐑𝐑 = 𝐀𝐀,𝟑𝟑𝟐𝟐 𝐖𝐖       (6.a.3.4) 
olarak hesaplanabilir. 

 

Şekil 6.8: HS25 alüminyum direnç Watt-Sıcaklık grafiği 

Devre üzerinde kullandığımız direnç üretici kodu HS25 olduğu için katalog bilgisinde 
verilen Watt-Sıcaklık grafiğine bakıldığı zaman Pyakım gücü olarak hesaplanan kısım 
tabloda yaklaşık olarak 45℃− 50℃ seviyelerine ulaşmaktadır.        

iii.  Alüminyum Direnç Tetikleme 

Devre üzerindeki alüminyum direncin kontrolcü tarafından yukarıda belirtilmiş 
aşamalardan sonra son olarak kullanmış olduğumuz ST markasının MJD122TT NPN 
transistörün base kısmına kadar gelmektedir. 

                

Şekil 6.9: MJD122T4 transistor iç yapısı 

Hücreler üzerinden güç harcanışı yapıldığı zaman üzerinden büyük akımlar 
geçireceğinden dolayı MJD122T4 kollektör kısmı bu akımları karşılayabilecek çalışma 
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aralığına sahip bir transistördür. İç yapısında darlington bağlı olması sebebiyle 
tetikleme konusunda yüksek kazançlar sağlamaktadır. 

4) Hücre Paketinin Sıcaklıklarının Ölçülmesi 

Hücreler şarj ve deşarj anlarında hücre paketinin ortama bağlı olarak sıcaklık 
değişimleri oluşmaktadır. Batarya paketinin termal kontrolünü sağlamak amacıyla 
sistemimizde batarya paketi iç kısımlarına yerleştirilmiş toplamda 8 adet olmak üzere 
LM35 sıcaklık sensörü bulunmaktadır. 

                              

Şekil 6.10: LM35 Sıcaklık sensörü                   Şekil 6.11: Metal prob 

Hücre paketi içerisinde gerekli kablolama izolasyonu sağlayarak Şekil 6.11’ deki metal 
problar yardımıyla batarya paket içerisinde yer almaktadır. LM35 sensörü sıcaklığa 
orantılı olarak hassas bir sıcaklık sensörüdür. Doğrusal olarak +10.0 mV/℃ gibi bir 
skalaya ve 0.5℃ derece hassasiyete sahiptir. Sistemimizde sensör üzerinden alınan 
çıkış voltajları ADS1115 entegresi ile gerilim ölçümü yaparak gerçek sıcaklık 
dönüşümü dijital olarak sağlanmıştır. 

 SOC Tahmin Algoritması 

State of Charge algoritmamız ile batarya paketimizin doluluk oranını tahmin etmek 
amacıyla, Batarya Yönetim Sisteminde bulunan ADS1115 entegreleri üzerinden 
ölçümlerini yapmış olduğumuz her bir hücre geriliminin toplanmasıyla batarya 
paketinin toplam voltajı elde edilmiştir. 

Kullanmış olduğumuz batarya paketinin üretici firması ANKO Enerji A.Ş’nin web 
sayfasında bulunan hücrelere ait teknik özelliklerde her hücrenin maksimum ve 
minimum gerilim düzeyleri verilmiştir. 
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Kullanmış olduğumuz hücreler yukarıda teknik özellikleri verilen modellerden CYCLE 
40 modelidir. Kullanmış olduğumuz hücre modelinde nominal gerilim 3.6V, 
Minimum/Maksimum gerilimleri ise sırasıyla 2.5V-4.2V seviyesindedir. 

Batarya Yönetim Sistemi yazılım kısmında hücre eşik değerlerini esas alarak batarya 
paketi şarj durumu hesaplanmıştır. Kullanmış olduğumuz tahmin algoritmamız da 
hesap formülizasyonumuz; 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∶ 18 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑢𝑢𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ğ𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∶ 18 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎üş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑢𝑢𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ğ𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑚𝑚 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆−𝑦𝑦ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 ∶ 18 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑦𝑦ü𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∶ 18 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑢𝑢𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 

𝑚𝑚:𝑌𝑌ü𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑦𝑦𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘 

Batarya paketi %100 seviyesinde iken oluşabilecek katsayı; 

𝑚𝑚(𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) = 100 

𝑚𝑚 =
100

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4,12𝑉𝑉𝑉𝑉18 = 74.16𝑉𝑉 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,5𝑉𝑉𝑉𝑉18 = 45𝑉𝑉 

𝑚𝑚 =
100

74.16𝑉𝑉 − 45𝑉𝑉
≅ 3,4293552 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆−𝑦𝑦ü𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 =  (𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑉𝑉𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)𝑉𝑉 𝑚𝑚 

 Kontrol Algoritması 

Batarya yönetim sistemimizde tüm denetimleri sağlaması için ST markasının 
STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. İlk olarak mikrodenetleyicinin giriş 
çıkış pinlerinin saat frekansları gibi birçok ayarlamaların yapıldığı STM32CUBEMX 
arayüzü üzerinden pin konfigürasyonları yapılmıştır. 

 

Şekil 6.12: STM32CUBEMX arayüz pin konfigürasyonu 
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Gerekli ayarlamalar tamamlandıktan sonra mikrodenetleyici ilk olarak ADS1115 
entegresi üzerinden ADC okuması yapmaya başlamaktadır. Sistem üzerinde 18 adet 
hücre gerilimi 8 adet hücre paket sıcaklığı gerilimi ve toplam hücre üzerinden çekilen 
akım bilgisi olmak üzere 27 adet analog gerilim bulunmaktadır. ADS1115 entegresi 
toplamda 4 adet ADC kanalına sahip olduğundan dolayı sistem üzerinde 7 adet 
ADS1115 entegresine ihtiyaç duyulmaktadır. ADS1115 entegresi bir I2C seri 
haberleşmesiyle 16 kanal ADC’ ye kadar ölçüm yapabilmektedir. Bu yüzden Şekil 
6.12‘de görüldüğü gibi 2 adet I2C seri haberleşme portu kullanılmıştır. ADS1115 
üzerinden gerilim, sıcaklık ve akım bilgileri alındıktan sonra algoritma üzerinde 
mikrodenetleyici bataryanın şarj veya deşarj durumunda olduğunu belirlemektedir. 

1) ADS1115 Analog Değer Okuma ve Dijital Değere Çevirme Algoritması 

Mikrodenetleyici ADS1115 ile I2C seri haberleşmesi üzerinden iletişim halinde 
olduğundan dolayı, SDA ve SCL pinlerinin lojik durumuna göre haberleşme başlatılır 
veya durdurulur. Ayrıca master ve slaveler arasında da okuma ve yazma gibi mantıksal 
durumlar bulunmaktadır. 

i. I2C Adres Seçimi 

Bu okumaların ADS1115 entegresi ile I2C seri haberleşmesi ile yapılacağı için 
ADS1115 entegresinin katalog bilgisinden yazılım ile ilgili kısımlar incelendiğinde ilk 
olarak ADS1115 entegresi üzerindeki pinlerden adres üzerinden I2C seri haberleşme 
portunun okuma ve yazma yapmak için kullanacağı slave adresleri belirlenmiştir. 

 

Şekil 6.13: I2C Slave adresleri 

Adres olarak ground belirlendiğinde 7 bit 2’ lik sayı sistemindeki sayıyı hexadecimal 
sayıya çevrildiğinde 0X48 sayısına eşittir. Bu adreslerin sonuna okuma ve yazma biti 
olarak 2’ lik sayı sisteminde 0 eklendiğinde ground adresi için yeni slave adresi 
10010000 olarak güncellenmiştir. Aynı şekilde hexadecimal sayıya çevrildiği zaman 
ground adresi için slave adresi 0x90 olarak belirlenmiştir. Diğer slave adresler VDD, 
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SDA, SCL sırasıyla ayını şekilde 0 biti eklendiğinde yeni slave adresleri hexadecimal 
olarak (0x92,094,0x96) şeklinde güncellenmiştir. 

ii. I2C Haberleşme Konfigürasyonu 

ADS1115 entegresi katalog bilgisinde hızlı kurulum rehberi bölümünde haberleşme 
için bazı bilgiler verilmiştir.  

 

Şekil 6.14: ADS1115 entegresi haberleşme bilgileri 

İlk olarak şekilde verildiği gibi konfigürasyon registerı sonrasında pointer registerın 
yazımı ve sonrasında da çevrimin okunması ile işlemin biteceği yazmaktadır. Config 
register kısmında 1.byte slave adres byte olarak, 2. byte pointer config register, 3.byte 
config register, 4. byte config register devamı olarak açıklanmıştır. 

Yazılımımız üzerinde HAL Kütüphanesi kullandığımızdan dolayı slave adresi ilk 
gönderilmektedir. 

 

Bundan sonra ise geriye kalan 3 byte bilgisi daha haberleşme üzerinden gönderilmeye 
devam etmektedir. Pointer register dizimi için önce ayar modu olduğu için tabloda yer 
alan 01 bitleri sona eklenmiştir. 

 

 

Şekil 6.15: ADS1115 haberleşme konfigürasyon registerları 
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Pointer register olarak port üzerinden gönderilecek olan bilgiler için dizim ayarlamaları 
katalog bilgisi üzerindeki bilgilere göre yapılmıştır. 

Şekilde Table.6 kısmında yazan tabloda pointer register config registerı işaret 
edeceğinden dolayı ilk bit 0 ikinci bit 1 olarak verilmiştir. Yazılım üzerinde eklemeleri 
bir dizi halinde port üzerinden gönderilmiştir. 

 

Bundan sonra gönderilecek olan 3.byte bilgisi config register ayarlamaları yapılmıştır. 

 

Şekil 6.16: ADS1115 config register okuma yazma bitleri 

Şekilde verilen tabloya göre config register üzerinde yer alan 15.bit OS (Operational 
Status/single-shot conversion start) biti için çevrim ayarları yapılmaktadır. 

 

Şekil 6.17: ADS1115 config register 15.bit 

Bit15 için çevrim ayarı yapıldığında ilk olarak mikro denetleyiciden ayarlar yazılacağı 
için write moddan conversion yazan 1 biti alınmıştır. Sonrasında 14-12 pin numarası 
için gerekli bitler alınmıştır. 

 

Şekil 6.18: ADS1115 config register [14:12] bitler 
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Şekilde görüldüğü gibi sol taraftaki gruplar kanallar arası karşılaştırma yaparken sağ 
taraftaki gruplar kanallar ile GND karşılaştırması yapmaktadır. Bu yüzden A0 kanalı 
için 14-12 arası önceden alınmış olan 1 bitine eklenerek yeni oluşan bilgi 1100 şeklinde 
güncellenmiştir. 

11 ile 9 arasındaki bitler ile değer aralığı seçme olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 6.19: ADS1115 config register [11:9] bitler 

Şekilde voltaj aralığını belirleyen bitler verilmiştir. Bu aralıklar arttıkça hata oranının da 
arttığı katalog bilgisi üzerinde verilmiştir.  

      

Şekil 6.20: ADS1115 noise vs supply voltaj grafiği 

Şekilde verilen grafiklerden anlaşıldığı üzere SPS (Sample Per Second) değeri ve FS 
(Full Scale) ölçülen voltaj aralığı değerleri yükseldikçe hata oranı artmaktadır. 

Hücre gerilimlerinin ölçülmesi amacıyla hücre gerilimlerini maksimum 3.3 V gerilimine 
böldüğümüz için, yani 3.3 V üzerindeki değerlerden okuma yapılmayacağı için, bu 
değeri kapsayan en az hata oranına sahip değer olan 4.096 V aralığını içeren 001 
bitlerini alıp üst kısımda elde etmiş olduğumuz 1100 bitine ekleyip değeri 1100001 
olarak güncelliyoruz. 

Config register üzerindeki 8. bit ise ADS1115’ in hangi mod üzerinde çalışmasını 
belirlemek için kullanılmıştır. 

 

Şekil 6.21: ADS1115 config register 8.bit 



 

26 
 

Şekilde verilen modlarda sürekli durumda okuma yapmasını istediğimiz için mod 
belirtme biti 0 yani “Continuous Conversion Mode” seçilmiştir. Bu bitde paket içerisine 
eklendiği zaman 11000011 bitini elde ediyoruz. Bu bit 8 bit olduğundan bir byte 
yapmakta ve bunu bir karakter dizisine paketlenip aynı pointer registerda olduğu gibi 
port üzerinden gönderilmiştir. 

 

Şekil 6.22: Keil uVision C derleyicisi config register gönderme byte’ı 

Config register geriye kalan bitleri ile devam edildiğinde; 

 

Şekil 6.23: ADS1115 config register [7:5] bitler 

7. ile 5. bitler arasında şekilde görüleceği üzere bu kısımda SPS (Sample Per Second) 
bitleri yer almaktadır. Örnekleme oranları arttıkça hata oranı arttığından dolayı bizim 
için uygun olan 32SPS bit karşılığı 010 olarak seçilmiştir. 

4.bit seçiminde ise bir karşılaştırma modu belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 6.24: ADS1115 config register 4.bit 

Karşılaştırma modu için default olarak kullanılan (Traditional comparator with 
hysteresis) modu seçilmiştir ve bit 0100 olarak yeniden güncellenmiştir. 

3.bit ile devam edildiğinde, 3.bit ADS1115 entegresi üzerinden bulunan ALLERT/RDY 
pini alakalı bir seçim bitidir. Tasarımımızda kullanmadığımızdan dolayı 0 olarak 
seçiyoruz. 
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Şekil 6.25: ADS1115 config register 3.bit 

Bit bilgilerini güncellediğimizde 01000 olarak devam etmektedir, devam eden diğer 
bitlerde ise yine bir mod seçimi gelmektedir.  

 

Şekil 6.26: ADS1115 config register 2.bit 

Algoritmamızda kilitsiz olarak karşılaştırmayı seçtiğimizden dolayı bit bilgisi 010000 
olarak yeniden güncellenmiştir, geriye kalan son iki bit de ise karşılaştırma seçimlerini 
sunmaktadır.  

 

Şekil 6.27: ADS1115 config register [1:0] bitler 

Seçim olarak default olarak gelen (Disable Comparator) 11 bit bilgisi seçilmiştir. Son 
olarak bitler güncellendiğinde 01000011 olarak sonlanmıştır. Hesaplanan tüm bit 
değerleri ikilik sayı sisteminden hexadecimal sayıya çevrildiğinde; 

 

Paket halinde 7 adet ADS1115 entegresine port üzerinden gönderilmiştir. Genel olarak 
haberleşme konfigürasyonuna bakıldığından ilk olarak slave adreslerine bilgiler 
gönderilmiştir. 



 

28 
 

 

Daha sonrasında config registera göre çevrimi başlatılacak olan conversion pointer 
registerı seçilmektedir. 

 

 

Şekil 6.28: ADS1115 haberleşme konfigürasyon registerları 

 

yani 00 bitlerini 6 adet olan 000000 bitine ekleyerek 00000000 bitlerini yolladıktan 
sonra çevrim başlamaktadır.  

 

ADS1115 üzerinde sürekli bir çevrim döngüsü başlamıştır. Geri dönüş olarak 16 bit bir 
voltaj değeri alacağımız için bit kaydırma operatörleri kullanılmıştır. 

 

İlk olarak gelen 1 byte sola kaydırıldıktan sonra gelen ikinci byte sola kaydırılmış olan 
ilk byte üzerine eklenmiştir. Bu bit değeri için 20 değerini çıkarttığımızda 215 =  32768  
değeri elde edilmektedir. FS (Full Scale) değerini 4.096 V seçtiğimizden dolayı bu 
değeri 32768 bölünürse; 

Ç𝐜𝐜𝐯𝐯𝐜𝐜𝐢𝐢𝐦𝐦 𝐯𝐯𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢ı = 𝟒𝟒.𝟎𝟎𝟗𝟗𝟎𝟎 𝐕𝐕
𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟑𝟑

= 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐀𝐀𝟐𝟐𝐀𝐀 𝐕𝐕         (6.c.1.1) 

olarak bulunabilir. Aynı şekilde bu oran ADS1115 katalog bilgisi üzerinde de verilmiştir. 
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Tablo 6.2 ADS1115 okuma bitinin LSB’ sine karşılık gelen voltaj değeri 

Bu belirlemede batarya deşarj durumunda ise ADS1115 entegresi üzerinden alınan 18 
adet hücre gerilimleri gerçek değerlere dönüştürülerek ve toplanarak bir hücre 
ortalaması çıkarılmaktadır. 

2) ADS1115 Üzerinden Okunan Hücre Bilgilerinin Gerçek Değere 
Dönüştürülmesi 

ADS1115 hücrelerin iki direnç ile gerilim bölücü çıkışından maksimum +3.3 V olarak 
okuma yaptığı için bu bilgilerin kontrol algoritmasında daha iyi dengelemeler sağlamak 
için batarya paketi üzerindeki gerçek voltaj değerine yakınsaması gerekmektedir. 
Hücre gerilim bölücü hesabında yapılan teorik hesaplamalara karşın, bu hesaplamalar 
pratikte seçilen dirençlerin piyasadaki yeri ve oluşturabileceği toleranslardan dolayı bu 
değerler üzerinde sapmalar olacaktır. Yazılım üzerinde belirlemiş olduğumuz çarpım 
algoritmasına göre gerilim bölücünün maksimum ulaşabileceği değer ile hücrenin 
gerçek değerinin de maksimum alacağı değer ile bir dönüşüm oranı elde edilmektedir. 
Bu oran her hücre için teorik olarak şu şekilde hesaplanmıştır; 

𝐊𝐊:𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐠𝐠𝐜𝐜𝐜𝐜ç𝐜𝐜𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐜𝐜ğ𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐝𝐝ö𝐢𝐢üş𝐯𝐯ü𝐜𝐜𝐦𝐦𝐜𝐜 𝐯𝐯𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢ı       (6.c.2.1) 

𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀:𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐜𝐜𝐢𝐢𝐯𝐯𝐜𝐜𝐠𝐠𝐜𝐜𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 ö𝐯𝐯ç𝐯𝐯üğü 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯 = 𝟑𝟑.𝟑𝟑𝐕𝐕                                                                                                                                                                 
                                                                                         (6.c.2.2) 

𝐕𝐕𝐇𝐇Ü𝐂𝐂𝐑𝐑𝐂𝐂−𝐇𝐇𝐂𝐂𝐑𝐑Ç𝐂𝐂𝐊𝐊:𝐇𝐇𝐦𝐦𝐯𝐯𝐦𝐦𝐜𝐜𝐤𝐤𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐦𝐦𝐜𝐜𝐯𝐯𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢 𝐡𝐡ü𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐯𝐯𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐦𝐦𝐯𝐯ı = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                          (6.c.2.3) 

𝐊𝐊 =  
𝐕𝐕𝐇𝐇Ü𝐂𝐂𝐑𝐑𝐂𝐂−𝐇𝐇𝐂𝐂𝐑𝐑Ç𝐂𝐂𝐊𝐊

𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀
= 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕

𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐕𝐕
= 𝐀𝐀,𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐕𝐕        (6.c.2.4) 

Oranı sağlaması beklenmektedir. Yani ADS1115 üzerindeki ölçülen gerilim ile bu oran 
çarpıldığında gerçek değere dönüşmesi beklenir. Ancak piyasada bulunan dirençlerin 
ve tolerans farkları göz önüne alındığında her hücre maksimum ADS1115 üzerinde 3.3 
V düşürememektedir. Küçükte olsa farklılıklar olduğu için ADS1115 üzerinde okunan 
değerlere bu sapmalardan dolayı her hücre için ayrı düzeltme katsayıları belirlenmiştir. 
Örneğin ilk hücre için teorik olarak hesaplanmış gerilim bölücü değerleri R1 =
9000 Ω ve R2 = 33000 Ω belirlenmiştir. Teorik olarak hesaplandığında ilk hücre 
maksimum 4.2 V kadar çıkabilmektedir. Gerilim bu değerde iken bölündüğünde; 
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𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝐑𝐑𝐀𝐀+𝐑𝐑𝟐𝟐

 𝐗𝐗 𝐑𝐑𝟐𝟐 =  𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝟒𝟒𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝐗𝐗 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐕𝐕       
           (6.c.2.5) 

olarak bulunur. Ama piyasada 9000 Ω direnç olmadığından buna en yakın olan 9100 
Ω direnç seçilmiştir. 33000 Ω yine sabit seçilmiştir. Bu durumda ADS1115 üzerine 
maksimum düşebilecek gerilim; 

𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀−𝐤𝐤𝐜𝐜𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝟗𝟗𝐀𝐀𝟎𝟎𝟎𝟎+𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝐗𝐗 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟗𝟗𝟐𝟐𝐀𝐀𝟎𝟎𝐀𝐀𝐀𝐀𝟐𝟐𝟎𝟎𝐀𝐀𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐𝐀𝐀𝟐𝟐𝟗𝟗𝟎𝟎𝟗𝟗𝐀𝐀𝟐𝟐𝐀𝐀𝐀𝐀𝟒𝟒𝟎𝟎𝐀𝐀𝟒𝟒𝟐𝟐𝐀𝐀 𝐕𝐕     
            (6.c.2.6) 

değerine düşürebilmektedir. Bu yüzden ADS1115 üzerinde bu farklılığı düzeltmek 
adına bu değerleri oranlayarak bir düzeltme katsayısı eklenmiştir. İlk hücre için 
düzeltme katsayısı; 

𝐦𝐦 = 𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀
𝐕𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀−𝐤𝐤𝐜𝐜𝐢𝐢𝐢𝐢

=  𝟑𝟑,𝟑𝟑 𝐕𝐕
𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟗𝟗𝟐𝟐𝐀𝐀𝟎𝟎𝐀𝐀𝐀𝐀𝟐𝟐𝟎𝟎𝐀𝐀𝟗𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐𝐀𝐀𝟐𝟐𝟗𝟗𝟎𝟎𝟗𝟗𝐀𝐀𝟐𝟐𝐀𝐀𝐀𝐀𝟒𝟒𝟎𝟎𝐀𝐀𝟒𝟒𝟐𝟐𝐀𝐀

=  𝐀𝐀,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟐𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎𝟗𝟗𝐀𝐀    (6.c.2.7) 

Belirlenmiştir. Bu değer her ADS1115 okuma çevriminden sonra her hücre için ayrı 
olmak üzere, okumaları bu katsayılar ile çarpılarak teorik hesaba yakınlaştırılmıştır. 

Bu çarpımlar sonucunda dijital olarak okumuş olduğumuz voltaj değerleri virgül sonrası 
3 basamak hassasiyet değerine sahiptir. 

Yazılım üzerinde çıkarılan bu ortalamaya göre ortalama üzerinde olan ve altında olan 
hücreler mikrodenetleyici tarafından bir dizi içerisine yazılmaktadır. Bu belirlemelerden 
sonra hücre anahtarlaması için dizi içerisindeki bilgilerin shift register için dijital çıkış 
ile dengeleme kartına yönlendirilmektedir. Eğer hücreler şarj anında ise hücrelerin şarj 
voltajı olarak belirlenen sınır voltaj 4.2 V’ a kadar hücrelerinin şarj olması 
sağlanmaktadır. Bu değer üzerine çıkan hücreler ise deşarj anında olduğu gibi shift 
register ile hücre anahtarlaması yapılmaktadır. Hücre dengelemesi sağlanıncaya 
kadar bu döngü sürekli devam etmektedir. Termal kontrolün sağlanması amacıyla şarj 
ve deşarj anında paket sıcaklıkları yazılım üzerinde kontrol altındadır. Batarya 
paketinin 55℃− 70℃ aralığında korna ve flaşör uyarıları ile kontrol sağlaması 
yapılmaktadır.70℃ üzerindeki sıcaklık durumlarında ise aracın enerjisinin tamamını 
keserek oluşabilecek riskleri kontrol altına almaktadır. Ölçülen tüm bu bilgiler 
kullanıcıyı ve izleme merkezini bilgilendirmek amacıyla bir paket halinde telemetri 
sistemimize ve ana ekranımıza UART kanalı üzerinden gönderilmektedir. Batarya 
yönetim sistemimizde, batarya yönetiminin yanı sıra motor sürücülerimiz ile CAN 
protokolü üzerinden gerçekleştirmiş olduğumuz haberleşme ile motor sürücünün motor 
gerilimleri, akım bilgisi, hız bilgisi, sürücü sıcaklıkları ve pedal bilgilerini almaktadır. 
Alınan bu bilgiler ile batarya yönetim sistemimizdeki gerçekleştiğimiz termal yönetim 
ile motor sürücülerimize ve motorlara zarar vermemek adına, araç içerisinde araç 
kontrol sistemimiz ile CAN protokolü üzerinden haberleşme içerisinde olan BYS, paket 
sıcaklığı 55℃ üzerine ulaştığı zaman, araç kontrol sistemimize uyarı vermektedir. AKS 
sistemi sürücülere giden gaz bilgilerini keserek sürücülere, motorlara ve pakete zarar 
vermemek adına ek olarak bu kontrolü sağlamaktadır. 
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Batarya Yönetim Sistemimize ait akış diyagramı Şekil (6.29)’ da verilmiştir. 

 

Şekil 6.29: BYS Flowchart akış diyagramı 

 Devre Tasarımı  

Devre tasarımı olarak batarya yönetim sistemine ait 3 adet elektronik kart 
bulunmaktadır. Bunlar; tüm dijital denetimleri gerçekleştiren kartımız ana kart, hücreler 
arası dengelemeyi sağlamak amacıyla alüminyum dirençler üzerinden güç harcanışı 
yapan kartımız dengeleme kartı, sistem üzerinde sağlamış olduğumuz termal 
kontroller ve akım kontrolünü sağlamak amacıyla korumaları devreye alan akım 
kartıdır. 

5) Dengeleme Kartı Devre Tasarımı 

Dengeleme kartı batarya paketi üzerindeki hücrelerin dengesini sağlamak amacıyla 
transistör anahtarlaması ile alüminyum dirençler üzerinden pasif dengeleme 
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yapmaktadır. Bu anahtarlamaların gerçekleşmesi için yönetim sistemimizdeki ana kart 
ile hücre ölçümleri ve hücre tetiklemeleri için sürekli iletişim halindedir. 

Devre tasarımı gerekli simülasyonlar üzerinde sonuçlar alındıktan sonra pratik olarak 
testleri gerçekleştirildikten sonra Altium Designer programı üzerinden tasarlanmıştır. 
Devre şematiğine bakılacak olursa; 

 

Şekil 6.30: Dengeleme kartı şematik yapısına genel bakış 

Araç içerisinde bulunan +12 Vdc gerilim hattı üzerinden dengeleme kartına besleme 
girişi verilmektedir. Dengeleme kartı üzerindeki shift register ve kart üzerinde hangi 
hücrenin güç harcanışında olduğunu display etmek amacıyla koymuş olduğumuz LED’ 
ler +5 Vdc gerilim ile çalışmaktadır. Bu yüzden kart üzerinde 12Vdc-5Vdc dönüştürücü 
devresine ihtiyaç duyulmuştur. 

i. 12Vdc-5Vdc Converter Tasarımı 

12Vdc-5Vdc dönüştürücü için Texas Instruments’ e ait LM2596S5.0-NOPB regülatörü 
kullanılmıştır. Regülatör 3 A’ e kadar çıkış verebilmektedir. Dengeleme kartı için yeterli 
bir besleme kaynağıdır.Regülatör devresine ait şema aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 6.31: Balans kartı 12Vdc-5Vdc LM2596S5.0-NOPB devre şematik yapısı 
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Devre tasarımında PCB klemens yardımıyla dengeleme kartına bağlanan +12 V 
LM2596 regülatörü ile çıkışta, devre tasarımında VDD olarak adlandırdığımız +5 V 
gerilimi elde edilmiştir. LM2596 regülatörünün katalog bilgisinde verilmiş olan tipik 
uygulama devresi referans alınarak dönüştürücü devresi tasarlanmıştır. Devre 
üzerinde en kritik noktalardan bir tanesi ise devre çıkışında oluşabilecek ripple akımını 
en aza indirgemektir. Bu yüzden regülatör katalog bilgisinde devre çıkışında bulunan 
kondansatörün seçiminde önemli uygulama notları verilmiştir. Çıkış kondansatörünün 
içerisinde bulunan ESR (Eşdeğer Seri Direnci) oldukça küçük olması tavsiye 
edilmektedir. Bu bağlamda devre üzerinde 0.014 Ω ESR değerine sahip 330 uF 
alüminyum elektrolitik kondansatör seçilmiştir. Devre kartı üzerine uygulanabilecek 
ters akıma karşı 50 V 3 A’ e kadar schottky diyot kullanılmıştır. Katalog bilgisinde 
verilen tipik uygulama devresi şekildeki gibidir.  

 

Şekil 6.32: LM2596S5.0-NOPB katalog üzerindeki uygulama devresi 

ii. Shift Register Seri Bilgi-Paralel Bilgi Dönüştürücü Devre Tasarımı 

Dengeleme kartı üzerinde besleme girişinden sonra shift register devresi 
tasarlanmıştır. Shift register entegresi CD4094 8 duruma kadar aktarım sağlamaktadır. 
Dengeleme kartı üzerinde kontrolünü sağlamak istediğimiz 18 adet hücre olduğundan 
dolayı devre üzerinde 3 adet CD4094 entegresine ihtiyaç duyulmuştur. CD4094 
entegresi katalog bilgisinde verilen devre parametrelerine göre +2.5V-+5V voltaj 
aralığında çalışabilmektedir. Devre tasarımında 12 V üzerinden regüle etmiş 
olduğumuz +5 V ile beslenmiştir. Dengeleme kartına ana kart üzerinden 3 adet dijital 
çıkış pin ve bir adet ground bilgisi gelmektedir. Bu bilgilerden ilki shift registera 
yüklenen bilgilerin ilk girişi olan, tasarımda U1 üzerindeki Data In kısmıdır. Diğer ikisi 
ise shift register kaskatı olarak birbirine bağlı olduğu için üçünde de ortak olan strobe 
ve clock pinleridir. Devre üzerinde ana kart üzerindeki mikro denetleyici tarafından 
yüklenen seri bilgiler her clock yükselen kenar sinyalinde bir sağa kaydırılarak 18 hücre 
bilgisi tamamlanıncaya kadar devam etmektedir.18 hücre bilgisine geldiği zaman ana 
kart üzerinden strobe yükselen kenara çekilip o döngü için bilgi girişi Register içerisine 
kaydedilmiş olmaktadır. Bu bilgi akışı U1 üzerinden başlayıp U1 üzerindeki 9 numaralı 
pin olan QS pini üzerinde seri olarak bir sonraki shift register olan U2’ye Data girişi 
olan tasarım üzerinde (DIS) olarak tanımlı kısımdan girmektedir. U2 üzerinden ise U3 
kısmına aynı şekilde aktarılmaktadır. 
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Şekil 6.33: Dengeleme kartı CD4094 shift register devre şematik yapısı 

Shift register üzerine yüklenen bu bilgiler ile devre çıkışlarına her shift register için 8 
adet paralel bilgi çıkışı verilmektedir. Devre tasarımında Q1-Q8 ile gösterilen pinleri 
paralel bilgi çıkışlarıdır. Paralel bilgi çıkışlarından giriş beslemesine yaklaşık olarak +5 
V, çıkışlara aktarılmaktadır. Bu bilgiler optokuplör LED kısmına bağlanmaktadır. LED’ 
lerin aydınlanmasıyla birlikte optokuplör fototransistor kısmından hücre geriliminin 100 
Ω ile sınırlanmış hali alüminyum dirençlerin kollektör kısmına bağlı olduğu MJD122T4 
transistörünün base kısmı tetiklenmektedir. Böylece hangi hücre güç harcanışı 
yapacak ise tetikleme işlemi bu işlemler ile gerçekleştirilmektedir. 

iii. Balans Kontrol LED Display Tasarımı 

Dengeleme kartı üzerinde hangi hücrenin dengeleme için güç harcanışında olduğunu 
göstermek adına tasarım üzerinde kırmızı ve yeşil LED’ ler bulunmaktadır. Kırmızı 
LED’ ler o hücrenin tetiklenmediğini dolayısıyla güç harcanışında olmadığını 
göstermektedir. Yeşil LED’ ler ise bulunduğu hücrenin güç harcanışında olduğunu 
göstermektedir. LED’ ler shift register çıkışlarından elde edilen paralel bilgilere göre 
yanıp sönmektedir. Kırmızı LED’ lerin anot kısmına regülatör çıkışlarından elde 
ettiğimiz +5 V bağlanmıştır. Kırmızı LED’ lerin katot kısımlarına ise akım sınırlayıcı 
olarak belirlenen 1 kΩ dirençler bağlanmıştır. Direnç çıkışlarına ise yeşil LED’ lerin 
anot kısmı, LED’ lerin katot kısmına da ground hattı bağlanarak devre 
sonlandırılmıştır.  

 

Şekil 6.34: Dengeleme kartı balans kontrol display LED devre şematik yapısı 

Shift register üzerinden elde edilen paralel bilgi çıkışları devre tasarımı üzerinde OPT1 
ile başlayan OPT18’ e kadar devam eden bağlantılar hem kırmızı LED’ lerin katot 
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kısımlarına hem de optokuplör kısmının LED girişine bağlanmıştır. Bununla birlikte shift 
register üzerinden herhangi bir bilgi akışı olmadığında tüm LED’ ler kırmızı yanacaktır. 
Herhangi bir tetikleme bilgisi geldiği zaman kırmızı LED’ ler sönüp yeşil LED’ler 
yanmaktadır. Devre tasarımı üzerinde yeşil ve kırmızı LED’ lerin açma akımları 
birbirinden farklı olarak seçilmiştir. Bu yüzden kırmızı LED’ ler aktif olduğu zaman yeşil 
LED’ ler önüne akım sınırlayıcı olarak koyulan dirençlerden dolayı açma akımına 
ulaşamadığından dolayı aktif olmayacaktır. Shift register üzerinden herhangi bir 
tetikleme bilgisi geldiği zaman kırmızı LED’ lerin anot ve kısmına gerilim 
uygulandığından dolayı kırmızı LED’ ler sönüp yeşil LED’ ler açma akımını açarak aktif 
olacaktır. 

iv. Optokuplör Hücre-Kontrolcü İzolasyon Tasarımı 

Hücre tetiklemeleri ile kontrolcü kısmının elektriksel olarak birbirinden izole etmek 
amacıyla tasarlanmış olan devrede toplamda her biri 4 kanala sahip olan 5 adet 
TOSHIBA markasının TLP281-4 optokuplör kullanılmıştır. Shift register çıkışlarından 
gelen bilgiler 220 Ω direnç ile optokuplör LED kısmına bağlanmaktadır. Shift register 
üzerinden bilgi geldiği zaman optokuplör LED’ i aktif olarak karşısındaki fototransistörü 
tetikleyecektir.  

 

Şekil 6.35: Dengeleme kartı TLP281-4 optokuplör devresi şematik yapısı 

Optokuplör LED’ inin aktif olması için katalog bilgisinde LED ileri akımı 20 mA olarak 
verilmiştir. Shift register tarafından tetik bilgisi yaklaşık olarak 5 V olduğundan; 

𝐈𝐈𝐯𝐯𝐩𝐩𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐜𝐜𝐝𝐝−𝐭𝐭𝐯𝐯𝐜𝐜𝐟𝐟𝐦𝐦𝐜𝐜𝐝𝐝 =  𝐀𝐀 𝐕𝐕
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎

≅ 𝟐𝟐𝟑𝟑 𝐦𝐦𝐀𝐀         (6.d.1.1) 

olarak optokuplör LED’ i üzerinden geçen akım bulunabilir. Optokuplör transistör 
kısmında kollektör tarafına hücreler bağlanarak MJD122T4 transistor için tetikleme 
bilgisi üretilmektedir. Optokuplör fototransistor kısmında da direnç ile akımı 
sınırlamaya ihtiyaç duyulmuştur. Kollektör üzerinden geçen akımlar katalog bilgisinde 
maksimum 50 mA' e kadar izin verilmektedir. Bu yüzden tasarım üzerinde kollektör 
kısımlarına 100 Ω dirençler koyularak akım sınırlandırılması yapılmıştır. Her hücre için 
kollektör akımı üzerinden geçebilecek maksimum akım yaklaşık olarak; 

𝐈𝐈𝐯𝐯𝐩𝐩𝐯𝐯𝐯𝐯−𝐦𝐦𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐜𝐜𝐦𝐦𝐯𝐯ö𝐜𝐜 = 𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝐀𝐀𝟎𝟎𝟎𝟎

= 𝟒𝟒𝟐𝟐 𝐦𝐦𝐀𝐀        (6.d.1.2) 
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olarak bulunabilir. Tetik bilgisi shift register üzerinden geldiği zaman fototransistör 
iletime geçerek tasarım üzerinde emiter pinleri üzerinde bulunan BJT-B1-BJT-B18 
bağlantıları MJD122T4 transistörünün base kısmına bağlanmaktadır. 

v. MJD122T4 Alüminyum Direnç Anahtarlama Tasarımı 

Batarya hücrelerinin alüminyum direnç üzerinden MJD122T4 transistörü 
anahtarlamasıyla güç harcanışı yapılarak hücre dengelemesi sağlanmıştır. Optokuplör 
çıkışları üzerinden almış olduğumuz tetikleme bilgileri ile MJD122T4 transistörünün 
base kısımlarına bağlanarak, MJD122T4 transistörünün kollektör kısmına bağlamış 
olduğumuz yüksek güce sahip 3.3 Ω dirençler ile dengesiz olan hücrelerden güç 
harcanışı yapılmaktadır. MJD122T4 transistörü iç yapısında darlington bağlantı 
sayesinde çok küçük akımlar ile tetiklendiğinden dolayı yüksek kazanca sahiptirler. 
Tasarım üzerinde HUCRE-1 ile başlayıp HUCRE-18’ e kadar devam eden bağlantılar 
batarya paketi üzerinden almış olduğumuz hücre gerilimleridir. Tasarım üzerinde her 
hücre için ayrı ayrı hesaplamış olduğumuz Şekil (6.36) üzerindeki dirençler alüminyum 
dirençlere paralel olarak bağlanarak gerilim bölmesi yapılmıştır. Tasarım üzerinde R75 
ile başlayıp tek rakamlar üzerinden devam eden R109’ da sonlanandirençler, Şekil 
(6.36) ‘da verilen 33 kΩ dirençlerdir. R74 ile başlayan R108’ e kadar devam eden 
dirençler ise her hücre için ayrı ayrı hesaplamış olduğumuz dirençlerdir.  

 

Şekil 6.36: Dengeleme kartı MJD122T4 hücre anahtarlaması devre şematik yapısı 

Dirençler tarafından bölünen hücre gerilimleri ana kart üzerinde bulunan ADS1115 
entegresinin analog girişlerine RJ45 konnektörleri yardımıyla bağlanmaktadır. Ölçülen 
bu bilgiler yazılımsal olarak gerçek değere dönüştürülerek hücre hesaplamaları 
yapmaktadır. 

Hücreler 18. hücreden başlayarak geriye doğru kollektör-emiter-kollektör bağlantısı 
yapılarak ilgili hücreden yakım yapılması amaçlanmıştır. Hücre 1 üzerinde sonlanan 
bağlantı ise MJD122T4 transistörünün emiter kısmında hücrenin GND bağlantısı 
üzerinde sonlanmıştır. MJD122T4 katalog bilgisinde verilen elektriksel karakteristiğe 
göre kollektör üzerinden geçebilecek akım sınırı 8 A olarak belirlenmiştir. Hücreler 
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7üzerinde güç harcanışı gerçekleştiğinde kollektör kısmından geçebilecek maksimum 
akım; 

𝐈𝐈𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦. = 𝐕𝐕𝐡𝐡ü𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜−𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦.
𝐑𝐑𝐤𝐤𝐦𝐦𝐦𝐦ı𝐦𝐦

=  𝟒𝟒.𝟐𝟐 𝐕𝐕
𝟑𝟑.𝟑𝟑 𝐑𝐑

 ≅ 𝐀𝐀.𝟐𝟐𝟐𝟐 𝐀𝐀        (6.d.1.3) 

şeklinde hesaplanmıştır. Bu yüzden kullanılan transistor herhangi bir engel teşkil 
etmemektedir. 

vi. Devre Tasarımı Giriş-Çıkışları 

Tasarımda son olarak devre giriş çıkışları için konnektör seçimi yapılmıştır. Batarya 
paketi üzerindeki hücre gerilimlerini kart üzerine bağlamak amacıyla kilitli konnektörler 
kullanılmıştır. 

      

   Şekil 6.37: 2X5 4.20 mm kilitli konnektör         Şekil 6.38: RJ45 R/A konnektör  

Dengeleme kartı üzerinde bulunan hücrelerin ana kart üzerindeki ADS1115 entegresi 
tarafından ölçülmesi amacıyla gerilim bölmesi çıkışındaki bilgiler ve shift register için 
gerekli bağlantılar RJ45 soketleri kullanarak birbirlerine bağlanmışlardır. 

 

Şekil 6.39: Dengeleme kartı devre giriş çıkışları şematik yapısı 
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6) Ana Kart Devre Tasarımı 

Batarya yönetim sistemi üzerindeki ana kart, tüm dijital denetimleri sağlayarak hücre 
dengelemesi için gerekli ölçümleri yapan, hücre dengelemesi için tetikleme bilgileri 
üreten, termal kontrollerin sağlanması amacıyla akım kartı üzerindeki korumaları 
devreye alan, araç üzerindeki tüm verilerin kullanıcı arayüzüne ve izleme merkezine 
aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. 

 

Şekil 6.40: Ana kart şematik yapısına genel bakış 

Sistem mimarisinde mikrodenetleyici olarak ST markasının STM32F407VGT6 
mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Buna yardımcı, önyükleyici olarak USB üzerinden 
mikrodenetleyiciyi programlamak için ST markasının STM32F103C8T6 
mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Dengeleme kartı üzerinden alınan gerilim bilgileri ise 
ADS1115 entegresi kullanarak ADC okuması yapılmıştır. 

i. 12Vdc-5Vdc Converter Tasarımı 

Dengeleme kartı üzerinde olduğu gibi araç üzerindeki +12 V gerilim hattı üzerinden 
karta besleme yapılmaktadır. Ana kart üzerindeki sistemde +5 V gerilim ile çalışan 
komponentler olduğundan Texas Instruments’e ait LM2596S5.0/NOPB voltaj 
regülatörü kullanılmıştır. 
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Şekil 6.41: Ana kart 12Vdc-5Vdc LM2596S5.0-NOPB devre şematik yapısı 

ii. 5Vdc-3.3Vdc Converter Tasarımı 

Ana kart üzerinde en fazla ihtiyaç duyduğumuz gerilim bilgisi +3.3 V gerilim hattıdır. 
Kullanmış olduğumuz mikrodenetleyiciler, ADS1115 entegreleri ve izleme merkezine 
veri aktarımı için kullandığımız XBEE RF modülü +3.3 V gerilim ile çalışmaktadır. Bu 
yüzden kart üzerinde dönüşümünü sağlamış olduğumuz +5 V gerilimi +3.3 V gerilime 
dönüştürülerek sistem üzerindeki ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

 

Şekil 6.42: Ana kart 5Vdc-3.3Vdc LM1117DTX3.3-NOPB devre şematik yapısı 

Voltaj regülatörü olarak Texas Instruments’ e ait LM1117DTX-3.3/NOPB lineer voltaj 
regülatörü kullanılmıştır. Voltaj regülatörü 0.8 A’ e kadar yüke izin vermektedir. 
Regülatör sistemimiz üzerindeki yük beslemeleri için yeterlidir. 

+3.3 V gerilim hattı için lineer voltaj regülatörü kullanmamızın nedeni +3.3 V gerilim 
altındaki yükler parazitlerden çok hızlı bir şekilde etkilendiğinden dolayı lineer voltaj 
regülatörü kullanılmıştır. 

Devre tasarımı katalog bilgisinde verilen tipik uygulama devresi referans alınarak 
tasarlanmıştır. 
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Şekil 6.43: LM1117DTX3.3-NOPB katalog üzerindeki uygulama devresi 

iii. STM32F407VGT6-MCU Konfigürasyonu 

Ana kart tasarımında önceden belirlemiş olduğumuz haberleşme portları (CAN, I2C, 
USART) STM32CubeMX arayüzün de belirlendikten sonra tasarım üzerinde o portlara 
çıkış verilmiştir. STM32F407VGT6’nın çalışabilmesi amacıyla besleme girişleri katalog 
bilgisi üzerinde verilen şemalar referans alınarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 6.44: Ana kart STM32F407VGT6 giriş çıkışları şematik yapısı 

Haberleşme portları olarak ADS1115 entegresi ADC okumaları için 2 adet I2C portu 
bağlantısı, kullanıcı arayüzüne ve izleme merkezlerine veri aktarımı için 2 adet USART 
portu bağlantısı, motor sürücülerimiz ve AKS sistemimizle haberleşme için 2 adet CAN 
portu, hücre tetiklemeleri için shift register bilgileri (Data In, Strobe , Clock) bağlantıları, 
akım kartı üzerinden korumaları devreye almak için bulunan rölelerin tetikleme bilgileri 
tasarım üzerinde mikrodenetleyici pinleri üzerine eklenmiştir. 

Mikrodenetleyici katalog bilgisinde verilen güç uygulama şeması Şekil 6.45’de ki 
gibidir. 
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Şekil 6.45: STM32F407VGT6 katalog üzerindeki güç uygulama şeması 

Katalog bilgisinde verilen şemaya göre besleme girişlerine gerekli filtrelemeler 
yapıldıktan sonra mikrodenetleyici üzerindeki gerekli pinlere bağlanmıştır. 

vii. STM32F407VGT6-MCU VDDA-VBAT-VREF+ Besleme Hat Girişleri Filtrelenmesi 

Verilen güç uygulama şemasına göre Şekil 6.46’da verilen kondansatörler bağlanarak 
besleme girişleri gürültülere karşı filtrelenmiştir. Güç uygulama şemasında verilen 
VREF+ ve VDDA kısımları mikrodenetleyici üzerindeki ADC kanallarını beslemektedir. 
VREF+ kısmı ADC ölçümlerinde mikro denetleyici içerisinde karşılaştırma için 
kullanılmaktadır. VDDA ise ADC kanalı besleme giriş kısmıdır. Şemada her ikisi içinde 
100nF ve 1uF kondansatörlerinin bağlanmasıyla bu girişlere bağlanmıştır. Devre 
üzerinde 600 Ω empedansa, DC gerilimler için 380 MΩ dirence sahip Ferrite Bead 
bobin kullanılmıştır. Devre üzerindeki gürültüleri filtrelemek ve oluşabilecek peak 
gerilimlere karşı koruma olarak koyulmuştur. 

 

Şekil 6.46: Ana kart VREF+ VDDA ve VBAT girişlerinin filtrelenmesi 
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VBAT olarak isimlendirilen bir diğer besleme girişi mikrodenetleyici içerisinde RTC 
beslemesi, yedekleme registerları ve SRAM’ in yedeklemesi için kullanılmaktadır. Bu 
beslemeler içinde yine aynı şekilde katalog bilgisinde verilen uygulama şemasındaki 
kondansatörler bağlanarak filtreleme işlemi yapılmıştır. Devre çıkışında ise hedef 
elemanı korumak amacıyla 0 Ω direnç kullanılmıştır. Tüm bu beslemelerin girişleri 
gerilim dönüşümü yapmış olduğumuz +3.3 V gerilim hattından beslenmektedir. 

Şemada verilen diğer bağlantı VCAP_1 ve VCAP_2 bağlantıları tasarım üzerinde 
tavsiye edilen kondansatörler ile pinlerine bağlamıştır. 

 

Şekil 6.47: Ana kart STM32F407VGT6 VCAP_1 ve VCAP_2 girişleri  

Bu bağlantılar ile mikrodenetleyici regülatör kısımlarının durumlarını ayarlayarak mod 
ayarlaması yapılmaktadır. 

viii. STM32F407VGT6-MCU HSE (High Speed External) Kristal Bağlantısı 

Mikrodenetleyicinin çalışması için önemli bileşenlerden bir diğeri ise kristal 
bağlantısıdır. Kristal olarak STMicroelectronics katalog bilgisi ve tasarım rehberi 
üzerinden kristal giriş çıkışlarına 20 pF kondansatörler ve çıkışlarına koruma olarak 
dirençler eklenmiştir. 

 

Şekil 6.48: Ana kart STM32F407VGT6 HSE kristal devre tasarımı 
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ix. STM32F407VGT6-MCU RESET AND GPIO LEDs 

Mikrodenetleyiciye ait iki reset butonu bulunmaktadır. Birisi kullanıcı tarafından 
belirlenen diğeri ise doğrudan mikrodenetleyici üzerindeki reset pinine bağlanmaktadır.  

 

Şekil 6.49: Ana kart STM32F407VGT6 Reset ve GPIO LEDs 

Reset devrelerinin tasarımları katalog bilgisi üzerinde verilen şemalar üzerinden 
tasarlanmıştır. Gerekli direnç ve kondansatör değerleri katalog bilgisinde verilmiştir.  

Genel amaç olarak kullanabileceğimiz LED’ ler farklı renklerde tasarımımız üzerinde 
mikrodenetleyici pinlerine anotları bağlanıp, katotları ortaklanıp GND olarak bağlantısı 
yapıldıktan sonra devre sonlandırılmıştır. 

 

Şekil 6.50: Ana kart STM32F407VGT6 Pull-Up dirençler ve boot şematik yapısı 

Mikrodenetleyici üzerinde bazı pinlerin kararsız duruma düşmemesi için ilgili pinler 
pull-up dirençleri ile yukarıya çekilmişlerdir. 
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x. STM32F407VGT6-MCU Programcı (Önyükleyici) Seçimi 

Tasarımda iki adet mikrodenetleyici bulunmaktadır. Ana denetleyici olarak kullanmış 
olduğumuz STM32F407VGT6 sistem üzerinde iki farklı program yükleme yöntemine 
sahiptir. Bunlardan ilk olanı tasarım üzerinde bulunan içerisinde fabrikasyon olarak 
bootloader (önyükleyici) yazılımı bulunan STM32F10C8T6 mikrodenetleyicisi ile USB 
yoluyla program atmaktır. 

 

Şekil 6.51: Ana kart USB portu girişi ve programcı seçimi şematik yapısı 

Diğeri ise dışarıdan harici olarak bağlanan ST-LINK V2 modülü ile ana denetleyicimiz 
olan STM32F407VGT6 denetleyicinin veri yolu (SWDIO ve SWCLK) pinlerine erişerek 
bu yol ile atmaktır. Tasarım üzerinde bu seçimler tamamen kullanıcıya aittir. Jumper 
kablolar ile atlanarak herhangi birisi önyükleyici olarak seçilebilmektedir.  

xi. STM32F103C8T6 Bootloader (Ön yükleyici) Tasarımı 

Ön yükleyici olarak mikrodenetleyici STM32F103C8T6’ nın çalışması için gerekli 
bağlantılar ana denetleyicide olduğu gibi katalog bilgisi üzerinden uygulama notları 
referans alınarak tasarlanmıştır. USB girişi üzerinden almış olduğu verileri içerisinden 
çıkışa ana hedefi programlamak için farklı pinler üzerinden ana denetleyicinin program 
girişlerine programı aktarmaktadır. 

 

Şekil 6.52: Ana kart STM32F103C8T6-MCU bootloader (Önyükleyici) şematik yapısı 
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xii. 4 Kanal ADS1115 ADC Tasarımı 

Dengeleme kartından gelen maksimum 3.3 V 0.0001 A sınırına sahip 18 adet hücre 
bilgisi, 8 adet batarya paketi sıcaklık bilgisi, batarya paketi üzerinden çekilen toplam 
akım bilgisi 4 kanal 16 bit çözünürlüğe sahip ADS1115 ADC (Analog Dijital 
Dönüştürücü) yardımıyla okunmaktadır. Tasarımımızda entegre üzerinde 4 adet 
analog girişi bulunmaktadır. Toplamda 7 adet ADS1115 entegresi kullanılmıştır. 
ADS1115 entegresi bir I2C seri haberleşmesi üzerinden 16 kanala kadar yazılımsal 
olarak yapılan adreslemeler ile ölçüm yapabilmektedir. 

 

Şekil 6.53: ADS1115 basitleştirilmiş blok diyagramı 

Ana mikrodenetleyici STM32F407VGT6 üzerinden 4 adet ADS1115 entegresine I2C 
seri haberleşme pinleri olan SDA ve SCL pinleri bağlanmaktadır. ADS1115 
tasarımımızda +3.3 V ile çalışmaktadır. Devre üzerindeki parazitlenmelere karşı devre 
tasarımında besleme girişinde katalog bilgisinde tavsiye edilen filtre bağlantısı 
yapılmıştır. ADS1115 hassas ölçümler yaptığından dolayı pinler üzerinde kararsız 
durumlardan etkilenmemesi için tasarım üzerinde katalog bilgisinde tavsiye edilen pull-
up ve pull-down dirençleriyle aşağıya veya yukarıya çekilmişlerdir. 

 

Şekil 6.54: ADS1115 katalog üzerindeki tipik uygulama devresi 
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Şekil 6.55: Ana kart ADS1115 devre şematik yapısı 

Diğer tüm ADS1115 bağlantılarda aynı şekilde Şekil (6.55)’ de ki gibi tasarıma 
uyarlanmıştır. Hücre, sıcaklık ve akım ölçümleri başarı ile tamamlanmıştır. 

xiii. MCP2551 CAN Transreceiver Tasarımı 

Yönetim sistemiz araç içerisinde bulunan motor sürücülerimizle CAN bağlantısı 
üzerinden haberleşme yaparak motor durumları ve AKS sistemimizle sürekli iletişim 
halindedir. Bu yüzden ana kart tasarımımızda bu ölçümleri alabilmek için iki adet 
yüksek hız transreceiver’a ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için Microchip markasının 
MCP2551 entegresi kullanılmıştır. Devre tasarımında MC2551’ in katalog bilgisinde 
verilen uygulama şeması referans olarak tasarlanmıştır.  

 

Şekil 6.56: MCP2551 katalog bilgisi üzerindeki uygulama şeması  

MCP2551 entegresi +5 V ile çalışmaktadır. Güç girişinde parazitlerden etkilenmemesi 
amacıyla devre girişinde +100nF kondansatör kullanılmıştır. CAN veri hatları çok hızlı 
veri hatlarından dolayı CANH ve CANL pinlerine sonlandırma direnci olarak 
tasarımımızda 100 Ω olarak belirlenmiştir. RS pinine bağlı olan direnç ise verilen geri 
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dönüş hızları ile ilişkisi olan bir dirençtir. Tasarımda katalog bilgisinde önerilen 4.7 kΩ 
olarak seçilmiştir. 

 

Şekil 6.57: Ana kart MCP2551 şematik yapısı 

xiv. Ana Kart Devre Giriş-Çıkışları 

Ana kart üzerinden ADS1115 ADC okuması yapılması için dengeleme kartı üzerinden 
18 adet hücre gerilimleri ve ana kart üzerinden de shift register için gerekli olan data, 
strobe, clock ve GND ortaklaşması, RJ45 konnektörleri ile kartlar arası bağlantı 
sağlanmıştır. Batarya paketi üzerindeki termal yönetimin gerçekleşmesi için koymuş 
olduğumuz sıcaklık sensörleri 1x3 tunik konnektörler ile gerekli bağlantıları yapılmıştır. 

 

Şekil 6.58: Ana kart devre giriş-çıkışları dengeleme kartı 

Motor sürücü ve AKS sistemi ana kart ile CAN protokolü üzerinden haberleşme 
sağladığı için 2 adet PCB klemens ile bağlantıları yapılmıştır. Araç üzerinde bulunan 
verilerin hem kullanıcı arayüzü Nextion 10.1 HMI ana ekranına hem de izleme 
merkezine aktarılması için USART bağlantı çıkışları ve besleme girişlerine tasarım 
üzerinde yer verilmiştir. Akım kartı üzerindeki röleler ile korumaları devreye almak için 
devre üzerindeki mikrodenetleyiciden 8 adet dijital çıkışlar verilmiştir. Akım kartı 
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üzerinden ise +5 V ile beslenen ana ekranımız Nextion 10.1’ e besleme girişi 
gelmektedir. Ekran yüksek amperler çektiğinden dolayı, ana kart üzerindeki +5 V 
yükleri azaltılmıştır. Bu yüzden ekran güç beslemesi, akım kartı üzerindeki +5 V hattı 
üzerinden yapılmıştır. Akım kartı üzerinden batarya üzerinden çekilen toplam akımı 
ölçen akım transdüserinin sensör bilgisi de gelmektedir. Devre üzerinde kullanımına 
ihtiyaç duyulabilecek 10 pin çıkışa konnektör ile aktarılmıştır. 

 

Şekil 6.59: Ana kart devre giriş çıkışları USART, akım kartı, GPIOs 

7) Akım Kartı Devre Tasarımı 

Akım kartı yönetim sistemimizde, sağlamış olduğumuz termal kontroller sonucunda 
gerekli korumaları devreye almak için rölelerin bulunduğu, batarya üzerinden çekilen 
toplam akımın takip edilmesi amacıyla tasarımımızda bulunan LEM markasının LA-
100P kodlu akım transdüserinin bulunduğu elektronik karttır. 

Akım kartı üzerinde koruma devrelerini aç-kapa yapma amacıyla DC röleler 
bulunmaktadır. Bu röleler gerekli durumlarda kontak değiştirerek korumaları devreye 
almaktadır. Bu korumaları, ana kart üzerindeki mikrodenetleyiciden gelen dijital bilgiler 
devreye almaktadır. 

Mikrodenetleyici ve tetiklemelerin elektriksel olarak izolasyonunu sağlamak amacıyla 
devre üzerinde dengeleme kartında da bulunan TOSHIBA markasının TLP281-4 
optokuplörleri bulunmaktadır. Ana kart üzerinden gelen bilgiler optokuplör LED kısmını 
aktif ederek çıkışında bulunun fototransistor +5 V gerilimi ile iletime geçerek, röle 
bobinlerinin kollektör kısmına bağlı olduğu BC817 transistoru base kısmına giderek 
röle tetiklenmesi başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Tasarımımızda besleme girişi 
olarak araç üzerindeki +12 V gerilim hattı üzerinden beslenmektedir. Kullanmış 
olduğumuz akım transdüseri +15 Vdc ve -15 Vdc gerilimle çalıştığından dolayı sistem 
üzerinde batarya girişinden almış olduğumuz +75.6 Vdc gerilimi MeanWell markasının 
DKA30C 36-72Vdc - +15Vdc -15 Vdc dönüştürücü ile akım transdüseri beslenmiştir. 
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Şekil 6.60: Akım kartı şematik yapısına genel bakış 

i. 12Vdc-5Vdc Converter Tasarımı 

Ana kart, dengeleme kartında olduğu gibi devre üzerinde +5 V yüklerin beslenmesi için 
Texas Instruments’ e ait LM2596S5.0/NOPB voltaj regülatörü kullanılmıştır. 

 

Şekil 6.61: Akım kartı 12Vdc-5Vdc LM2596S5.0-NOPB devre şematik yapısı 

ii. Optokuplörler Röle Tetiklenmesi  

Optokuplörler girişlerine 220 Ω akım sınırlanması ile tasarım üzerinde ROLE1-ROLE8 
ile adlandırılan bağlantılar ana kart üzerinden gelen dijital çıkışlardır. Koruma devresi 
hangi röle üzerinde ise ilgili rölenin tetiklenme bilgisi optokuplörü tetikleyerek 
çıkışındaki fototransistorun +5 V ile iletime geçmesiyle birlikte rölelerin bağlı olduğu 
BC817 transistörünün base kısmına gitmektedir. 
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Şekil 6.62: Akım kartı TLP281-4 optokuplör devresi şematik yapısı 

iii. Röle Kontrol LED Display Tasarımı 

Tasarımda hangi rölenin aktif veya pasif olduğunu göstermek amacıyla dengeleme 
kartında olduğu gibi kırmızı ve yeşil LED’ ler kullanılmıştır. Kırmızı LED’ ler +5 V hattına 
bağlanarak röleler pasif durumda iken yanmaktadır. Kırmızı LED’ lerin önünde bulunan 
akım sınırlayıcı dirençlerden dolayı kırmızı LED’ ler yanarken yeşil LED’ ler 
yanmamaktadır. Herhangi bir röle tetiklemesi ana kart üzerinden geldiği zaman 
sınırlayıcı direnç üzerinden yeşil LED aktif olurken kırmızı LED’ ler üzerindeki gerilim 
düşümü çok az olduğundan dolayı sönecektir. 

 

Şekil 6.63: Akım kartı röle kontrol display LED devre şematik yapısı 

iv. BC817 Röle Tetiklenmesi 

Optokuplör tarafından izolasyon sağladıktan sonra optokuplör emiter kısmından gelen 
yaklaşık olarak +5 V ile BC817 transistörünü tetiklemektedir. 
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Şekil 6.64: Akım kartı röleler BC817 transistör tetikleme devre şematik yapısı 

Kullanmış olduğumuz rölenin bobini +5 Vdc ile tetiklenebilmektedir. Rölenin bobin 
uçları BC817 transistoru kollektör kısmına bağlanarak base kısmından herhangi bir 
tetikleme bilgisi geldiğinde transistör iletime geçerek röle bobinleri kontakları 
değiştirmektedir. Transistor base kısmına gelen akımı sınırlamak amacıyla 1 kΩ direnç 
eklenmiştir. Röle üzerinde oluşabilecek ters emk’ dan dolayı röle bobin uçlarına anti-
paralel olarak schottky 1 A diyot kullanılmıştır. 

v. Batarya Üzerinden Çekilen Toplam Akımın Takip Edilmesi 

Batarya üzerinden çekilen akım, akım transdüseri kullanılarak ana kart üzerindeki 
mikrodenetleyici tarafından ölçülmektedir. Transdüser olarak kullanmış olduğumuz LA-
100P kodlu akım transdüseri primer girişi üzerinden gelen elektriksel sinyali, sekonder 
tarafı çıkışında analog sinyale dönüştürmektedir. 

     

Şekil 6.65: LA100P akım transdüseri elektriksel bilgiler 

Tasarımda batarya üzerinden çekilen toplam akımın hesaplanması için kullanmış 
olduğumuzu akım transdüserinin katalog bilgisinde bazı bilgilere ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu bilgiler; 

𝐀𝐀ö𝐢𝐢üşü𝐦𝐦 𝐯𝐯𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢ı:𝐊𝐊𝐍𝐍 = 𝐀𝐀:𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎        (6.d.3.1) 
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𝐓𝐓𝐜𝐜𝐦𝐦𝐢𝐢𝐦𝐦𝐝𝐝ü𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐦𝐦𝐜𝐜𝐦𝐦𝐯𝐯𝐢𝐢𝐝𝐝𝐜𝐜𝐜𝐜 çı𝐦𝐦ışı 𝐝𝐝𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢ç 𝐦𝐦𝐜𝐜ç𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢:𝐑𝐑𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢 = 𝟎𝟎 Ω ,𝐑𝐑𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 = 𝐀𝐀𝟎𝟎 Ω     
           (6.d.3.2) 

olarak verilmiştir. 

Tasarımımızda akım transdüseri çıkış direnci olarak 47 Ω seçilmiştir. Bu direnç akım 
transdüserinin M pini çıkışına seri olarak bağlanıp akım transdüseri sekonder kısmında 
oluşan akımla, seçilen direnç üzerinde analog gerilim düşürmek amacıyla 
seçilmektedir. 

Devre tasarımında akım transdüserinin girişi üzerinden örnek olarak 70 A geçirildiğinde 
seçilen direnç üzerine düşen analog gerilim; 

𝐕𝐕𝐑𝐑𝐓𝐓𝐑𝐑𝐍𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐀𝐀
𝐊𝐊𝐍𝐍

𝐗𝐗 𝟒𝟒𝟐𝟐 Ω = 𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐀𝐀
𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

 𝐗𝐗 𝟒𝟒𝟐𝟐Ω = 𝐀𝐀,𝟎𝟎𝟒𝟒𝐀𝐀 𝐕𝐕       
           (6.d.3.3) 

olarak bulunabilir.  

 

Şekil 6.66: Akım kartı transdüseri direnç gerilim düşümü  

Direnç üzerine düşen gerilim ana kart üzerinde bulunan ADS1115 analog pinine 
gitmektedir. Bu bağlantı ile yazılımsal olarak hesaplamış olduğumuz veriler ile gerçek 
akım değerine dönüştürülüp kullanıcı arayüzüne ve izleme merkezine aktarılmaktadır. 

vi. MeanWell DKA30C 36-72Vdc - +15Vdc -15Vdc Dönüştürücü 

Akım transdüseri için gerekli ±15V gerilimlerin karşılanması amacıyla batarya üzerinde 
almış olduğumuz 75.6 V gerilim ile çalışabilen dönüştürücüye uygulanarak çıkışta 
±15V gerilim elde edilmiştir. 

 

Şekil 6.67: MeanWell DKA30C 36-72Vdc ±15Vdc converter 
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Devre girişine batarya paketinden almış olduğumuz +75.6 V, katalog bilgisinde 
önerilen sigorta ile koruma eklenmiştir. Çıkışta elde edilen ±15Vdc gerilimleri 
transdüsere aktarılmıştır.  

 

Şekil 6.68: Akım kartı MeanWell DKA30C 36-72Vdc ±15Vdc converter bağlantısı 

vii. Akım Kartı Devre Giriş-Çıkışları 

Devreye giriş olarak dönüştürücü için batarya üzerinden gelen +75.6 V, devre 
tasarımının besleme girişi için araç içerisinde ki +12 V hattı girişi, kullanmış olduğumuz 
akım transdüseri ana hat kablolarından geçirildiğinden dolayı, devre üzerine dışarıdan, 
akım transdüserinin çıkış sinyali olarak düşürdüğü pin, kart üzerine o pin üzerinden 
giriş verilerek tasarım üzerindeki direnç üzerinden gerilim düşürülüp ana karta 
aktarılmıştır.  

 

Şekil 6.69: Akım kartı devre giriş çıkışları 

Devre çıkışı olarak kullanmış olduğumuz 8 adet rölenin kontak çıkışları dışarıya 
aktarılmıştır. Voltaj dönüştürücüden elde edilen ±15 V dışarıya çıkış olarak aktarılıp 
ihtiyaç halinde kullanıma sunulmuştur. Ana kart tarafından gelen 8 adet röle bilgisi, 
akım kartı üzerinden Nextion 10.1 HMI ekran için +5 V beslemesi, akım transdüseri 
direnci üzerine düşen gerilim ve GND ortaklaşması gitmektedir. 

 Baskı Devre Çalışmaları 

Tasarlanmış olan devre tasarımları aynı şekilde Altium Designer Programı üzerinden 
gerekli analizler sonrası tasarımı tamamlanmıştır. 
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1) Dengeleme Kartı PCB Tasarımı 

Şematik tasarımını tamamlamış olduğumuz dengeleme kartı Altium Designer programı 
üzerinden PCB tasarımları gerekli parametreler kullanılarak tasarlanmıştır. Baskı 
devre çalışmalarında elektronik kartlarımızın tamamı çift katmanlı olarak 
tasarlanmıştır. 

Dengeleme kartının PCB genişlik ve uzunluk ölçüleri 271x135.2mm olarak 
tasarlanmıştır.  

 

Şekil 6.70: Dengeleme kartı Altium Designer PCB 2D görüntüsü 

Devreye ait tasarımın 2 boyutlu görüntüsü Şekil 6.70’de verilmiştir. Dengeleme kartı 
üzerinde üst katmanda alüminyum dirençler hariç tüm komponentler üst katmanda yani 
Top Layer kısmında bulunmaktadır. Alt katmanda yani Bottom Layer kısmında yalnızca 
alüminyum dirençler bulunmaktadır. 

 

Şekil 6.71: Dengeleme kartı Altium Designer PCB 2D üst katman görüntüsü 
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Tasarım üzerinde üst katmanda bulunan komponentler Şekil 6.72’de verildiği gibi 
yerleştirilmiştir. PCB tasarımı esnasında komponentlerinin bağlantı noktalarının 
yakınlığı gözetilerek, o hat üzerinden geçebilecek maksimum akım değerine, sıcaklık 
izinleri ve yol kalınlığı belirlenmiştir. Dengeleme kartında hücre üzerinden gelen gerilim 
bilgileri alt katman üzerinden çizilmiştir. Devre üzerindeki yüksek güçlü alüminyum 
dirençler de aşağıdaki katman üzerine yerleştirilmiştir. Hücre anahtarlamasında 
alüminyum dirençler üzerinde yüksek akım geçeceği için yaklaşık olarak direnç 
sıcaklığı 45 − 50℃ seviyelerine ulaşmaktadır Bu yüzden alt katman üzerinden fanlar 
ile soğutma yapılarak kart sıcaklığı normal seviyeler düzeyine getirilmeye çalışılmıştır.  

 

Şekil 6.72: Dengeleme kartı Altium Designer PCB 2D alt katman görüntüsü 

Kart üzerine kullanılmış olan komponentler yerleştirilerek üretim bandında herhangi 
bir sıkıntı yaşamamak adına Altium Designer programı üzerinde görüntülenmiştir. 

 

Şekil 6.73: Dengeleme kartı Altium Designer PCB 3D alt görüntüsü 

2) Ana Kart PCB Tasarımı 

Ana kart PCB tasarımı da dengeleme kartında olduğu gibi Altium Designer üzerinden 
gerekli analiz ve parametreler kullanılarak tasarlanmıştır. 
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Şekil 6.74: Ana kart Altium Designer PCB 2D görüntüsü 

Ana kart PCB tasarımının boyutu 130.7x100.1 mm olarak tasarlanmıştır.   

Devre tasarımında kullanılan tüm komponentler üst katman üzerine yerleştirilmiştir. Alt 
katman üzerine sadece bağlantılar eklenmiştir. 

 

Şekil 6.75: Ana kart Altium Designer PCB 2D üst katman görüntüsü 

PCB tasarımını bölgesele olarak incelediğimiz de Şekil 6.75’de verilenlere göre 1 
numaralı bölgede dengeleme kartı üzerinden gerilimlerinin ölçümü için ADS1115 
entegresinin devresi, dengeleme kartı ile bağlanmak için kullanmış olduğumuz RJ45 
konnektörleri, batarya paketi sıcaklıkların ölçümü için kullanmış olduğumuz 1x3 Tunik 
PCB konnektörler bulunmaktadır. 

2. bölgede ise tüm denetimleri gerçekleştiren ana mikrodenetleyicimiz 
STM32F407VGT6 bulunmaktadır.  

3. bölgede sürücü ve AKS sistemimiz haberleşme kanalımız için tasarlamış olduğumuz 
MCP2551 Can transreceiver ve konnektörleri bulunmaktadır. 
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4. bölgede anamikrodenetleyiciyi programlamak için kullandığımız STM32F103C8T6 
önyükleyicisi bulunmaktadır. 

Bölge 5’te ise UART haberleşmelerimizin olduğu Nextion 10.1 HMI ekranı ve şarj birimi 
için kullanmış olduğumuz 1x4 Tunik PCB konnektörler bulunmaktadır. 

Bölge 6 araç içerisinden aldığımız +12 V hattı üzerindeki gerilimin sırasıyla +5 V ve 3.3 
V gerilim hatlarına dönüştüğü kısımdır. 

Bölge 7’ de ise mikrodenetleyici programlamak amacıyla kullanmış olduğumuz USB 
konnektör bulunmaktadır. 

Alt katman üzerinde yalnızca bağlantı hatları bulunmaktadır. 

 

Şekil 6.76: Ana kart Altium Designer PCB 2D alt katman görüntüsü 

Altium Designer üzerinde dengeleme kartında olduğum gibi tüm komponentlerin 3 
boyutlu görüntüsü tasarım üzerine eklenmiştir. 

 

Şekil 6.77: Ana kart Altium Designer PCB 3D görüntüsü 
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3) Akım Kartı PCB Tasarımı 

Tüm kontrolleri üzerinde bulunan röleler ile devreye alan ve ana hat üzerinden çekilen 
akımın hesaplamasında görev alan kartımızın da PCB tasarımı Altium Designer 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 6.78: Akım kartı Altium Designer PCB 2D görüntüsü 

PCB tasarımında alt katmanda yalnızca kullanmış olduğumuz röleler bulunmaktadır. 
Diğer tüm komponentler üst katmanda yer almaktadır.    

 

Şekil 6.79: Akım kartı Altium Designer PCB 2D üst ve alt katman görüntüsü 

Tüm bu komponenetlerin 3 boyutlu görüntüsü bu kartda da eklenerek Altium 
Designer üzerinde görüntülenmiştir. 
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Şekil 6.80: Akım kartı Altium Designer PCB 3D alt ve üst görüntüsü 

 Üretim Çalışmaları 

Tasarlamış olduğumuz baskı devre kartları smd malzemelere sahip olduğundan ve 
bazı malzemelerin pin aralıkları normal standartlardan çok daha küçük olması 
sebebiyle kart üretimi konusunda bu standartlara göre üretim yapan firmalar 
araştırılmıştır. Belirlemiş olduğumuz parametrelere göre, kart üretimi olarak bizim için 
en uygun olan PCBWAY şirketi olmuştur. Üretim çalışmalarında tasarlamış olduğumuz 
PCB dosyasının gerber (CAM) dosyası ve NC Drill (Delik) dosyası gönderilmiştir. Ana 
karta ait gerber (CAM) dosyası ve NC Drill (Delik) dosyası aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 6.81: Altium Designer Ana kart Gerber (CAM) dosyası ve NC Drill (Delik) 
dosyas 
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Aynı şekilde diğer tüm kartlar bu format dosyaları içerisinde PCBWAY firmasına 
gönderilerek 1 hafta gibi bir sürede üretimlerini tamamlamışlardır. 

 

Üretimlerin tamamlanmasıyla birlikte bu aşamada Altium Designer üzerinden almış 
olduğumuz BOM List (Bill of Materials) ile kullanılacak olan malzemelerin listesi 
çıkarılmıştır. Bu malzemeler yurtiçinde sipariş edilerek takım üyelerimi tarafından sıcak 
hava istasyonu ve lehimler ile montajlama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

  

 

Montajlama işlemi tamamlandıktan sonra kart üzerinden elektriksel testler yapılarak 
kısa devre bağlantı sorunları kontrol edilmiştir. 
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a) Karşılaştırma Tablosu 
  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 
Pil Paketleme Tasarımı : 3P 14S 3P 18S 
Çıkış Voltajı : 58.8V 75.6V 
Çıkış Akımı : 120Ah 120Ah 
Dengeleme Yöntemi (aktif veya 
pasif) : Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : Bilgisayar Destekli 
Tasarım 

Bilgisayar Destekli 
Tasarım 

SOC Tahmin Algoritması : - Var 
Kontrol Algoritması : Geri dönüş Kontrollü Geri dönüş Kontrollü 
Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli 
 

b) Maliyet ve dosya bağlantıları 

Batarya yönetim sistemine ait donanım tasarımları yazılımlar ve faturalar aşağıdaki 
bağlantılarda verilmiştir. 

Maliyet dokümanları: Batarya yönetim sistemi için yaklaşık olarak 5150 ₺ harcanmıştır. 

Maliyet dokümanları linki: 
https://s6.dosya.tc/server3/h4y3as/Batarya_Yonetim_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.r
ar.html 

Donanım ve yazılım dokümanları linki: 
https://s6.dosya.tc/server3/fjzg29/arya_Yonetim_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Doku
manlari.rar.html 

Sisteme ait çalışma ve tanıtım videosu aşağıdaki linkte verilmiştir: 

https://s5.dosya.tc/server4/dq5w8p/bys.rar.html 

7. Yerleşik Şarj Birimi  

Tasarlanan Şarj Birimi devresi aracın bataryasını yeterli ve güvenli bir şekilde şarj 
etmek üzere tasarlandı. Tasarıma ait tüm teknik detaylar aşağıda anlatıldı. 

a) Devre Tasarımı 

1) Topoloji Seçimi 

Şekil 7.1’ de gösterilen topoloji sınırlarının verildiği çizelge ve yapılan araştırmaların 
sonucu edinilen bilgiler doğrultusunda Full-Bridge olarak seçildi. 

Full-Bridge topolojisinin seçilmesinin nedeni maddeler halinde sıralanacak olursa; 

i. İstenilen güç değerinin 500W’ dan büyük olması. 

https://s6.dosya.tc/server3/h4y3as/Batarya_Yonetim_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/h4y3as/Batarya_Yonetim_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/fjzg29/arya_Yonetim_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/fjzg29/arya_Yonetim_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Dokumanlari.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/dq5w8p/bys.rar.html
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ii. Half-Bridge topolojisindeki gibi gerilimi yarı seviyeye çekebilmek ve akımı 
düzgün bir şekilde iletebilmek için büyük değerli kondansatörlere gerek 
duyulmaması. 

iii. Aynı güçte çalışma durumunda diğer topolojilere nazaran güç anahtarlarından 
daha az akım geçmesi. 

Bu belirtilen hususlar sonucunda Full-Bridge topolojinin ihtiyaç duyduğumuz güç 
değerine uygun olduğu kanaatine varıldı. 

 

Şekil 7.1: SMPS Topolojileri 

2) Devre Parametrelerinin Belirlenmesi 

Devrenin detaylı tasarımına ve analizine başlamadan önce ilk olarak gerekli sistem 
parametreleri belirlendi. Gerekli olan parametreler şu şekildedir; 

  (Şebeke giriş voltajı)       (7.a.2.1) 

 (Batarya maksimum voltaj değeri)      (7.a.2.2) 

            (7.a.2.3) 

             (7.a.2.4) 

              (7.a.2.5) 

           (7.a.2.6) 

                        (7.a.2.7) 

  (Anahtarlama Frekansı)        (7.a.2.8) 

Devre anahtarlama tekniği: Sert anahtarlamalı PWM 
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i. Kontrol Algoritması 

Kontrol algoritması aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. 

 Devre çıkışına bağlı sensörlerden gelen bilgiye göre bataryanın bağlı olup 
olmadığı anlaşılıp röle tetiklenerek sisteme güç vermeye başlayacaktır. 

 Sıcaklık, gerilim ve akım değerleri kontrol edilerek sınır değerleri aşıldığında 
duty cycle=0 olacaktır. 

 Gerilim değeri bataryanın tam dolu geriliminin altında ve akım değeri 
istenilen değerin üzerinde ise duty cycle azaltılacaktır. 

 Gerilim değeri bataryanın tam dolu geriliminin altında ve akım değeri 
istenilen değerin altında ise duty cycle artırılacaktır. 

 Gerilim değeri batarya tam dolu gerilim değerinin altında ve akım değeri 
istenilen değerde ise duty cycle sabit kalacaktır. 

3) Şebeke Girişindeki Koruma ve Filtre Elemanları Seçimi 

i. Sigorta Seçimi 

Devrede herhangi bir kısa devre durumunda aşırı akımdan korumak amacıyla 
maksimum çekilecek akım değeri dikkate alınarak toleranslı olacak şekilde 6A 250V 
cam sigorta kullanıldı. 

ii. Varistör Seçimi 

Şebekeden gelebilecek ani gerilim yükselmesi durumunda direncini azaltarak tüm 
akımı üzerine alıp aşırı akımdan devreyi koruyabilmek için ürün kodu TVR 20471KSW 
olan 300VAC maksimum voltaj değeri olan varistör kullanıldı.  

iii. NTC Seçimi 

NTC elemanı devrede kalkış akımını sınırlama yapması amacıyla kullanıldı. Çalışma 
prensibi; devrede doğrultucu çıkışında bağlı olan yüksek kapasite değerli filtre 
kondansatörleri ilk çalışma anında tamamen boş olacağından çok yüksek akım çekme 
durumu oluşacaktır. İlk andaki ani yüksek akımı engellemek amacıyla devreye seri 
olarak NTC bağlandığında oluşacak bu yüksek değerli akımların önüne geçilmiş 
olunur. Daha sonra NTC elemanları ısınır, direnci düşer ve ilk anki görevini yaptıktan 
sonra devreden çıkmış olur. 

Devrede yeterli düzeyde kalkış akımı sınırlandırmak amacıyla ürün kodu LM08-15050 
olan 8A 5Ohm (25˚ ‘de) NTC’ den 5 adet seri bağlanarak kullanıldı.  

 
     (7.a.3.1)  

iv. EMI Filtre Seçimi 

Şebekeden ve devrenin iç yapısında oluşabilecek gürültüleri engellemek amacıyla EMI 
filtresi (Bkz. Şekil 7.2-7.3) kullanıldı. Kullanılan EMI filtrenin ürün kodu AERODEV 
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DNF05-G-20A’ dir. Ön üç bacağının ilk kısmı varistöre, orta kısmı şebekenin toprağına 
diğer bacağı ise NTC’ ye devremize seri olarak bağlandı. EMI filtrenin çıkışındaki arka 
iki bacağı ise köprü diyotumuzun kutupsuz olan 2. ve 3. bacaklarına bağlandı.  

        
                  Şekil 7.2: EMI Filtre                 Şekil 7.3: EMI Filtre İç Yapısı 

v. Doğrultucu Köprü Diyot Seçimi 

Devrede kullanılacak doğrultucu diyotların ortalama akım hesabı, çekilen güce göre 
hesaplanan eşdeğer direnç üzerindeki akıma göre yapıldı.  

             (7.a.3.2) 

         (7.a.3.3) 

              (7.a.3.4) 

Devre çalışma mantığına göre şebeke geriliminin her yarım periyodunda bir diyot çifti 
iletimde olacağından diyot ortalama akım değeri aşağıdaki formül ile hesaplandı; 

            (7.a.3.5) 

Hesaplamalar ve komponent araştırması sonucunda köprü tipi doğrultucu diyot 
maliyetinin az olmasından dolayı KBJ1506_B0_10001 numaralı 15A akım ve 600V ters 
gerilim dayanımı olan köprü tipi diyot seçildi.  

4) Filtre Kondansatörü Seçimi 

Devrede şebeke geriliminden elde edilen tam doğrultulmuş sinüs sinyalinin ripple 
oranını kabul edilebilir seviyede azaltmak amacıyla kondansatör ile filtreleme yöntemi 
kullanıldı. 

Kondansatörün kapasitans değeri aşağıdaki formül ile hesaplandı; 

            (7.a.3.6) 

yük direnci devreden çekilecek güce ve voltaja göre eşdeğer direnç olarak teorik 
şekilde bulundu. 
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          (7.a.3.7) 

Kapasitans değeri hesabında ripple voltaj değeri, doğrultulmuş tam dalga sinüs 
işaretinin tepe değerinin %5’ i olacak şekilde belirlendi. 

           (7.a.3.8) 

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda devrede Kendeil marka, ürün kodu 
K264001020PM0F060 olan paralel iki adet  kondansatör kullanılmasına 
karar verildi.  

5) Güç Anahtarları Seçimi 

Belirlenen Full-Bridge topolojiye göre devrede dört adet güç anahtarı kullanıldı. 
Devrenin çalışma frekansı göz önüne alındığında 20 kHz üzeri olduğundan dolayı güç 
anahtarı olarak mosfet kullanılması kararlaştırıldı. Mosfetin seçimi öncelikli olarak 

, , , ,   ,  ,   ,  parametreleri incelenerek yapıldı. 

Yapılan komponent araştırması sonucunda IXYS markasının IXFP16N50P3 ürün 
kodlu mosfet seçildi. 

                (7.a.3.9)                                                                  

              (7.a.3.10) 

             (7.a.3.11) 

             (7.a.3.12) 

              (7.a.3.13) 

             (7.a.3.14) 

               (7.a.3.15) 

              (7.a.3.16) 

i. Mosfet güç kaybı hesabı 

Her yarı iletken anahtarda olduğu gibi mosfetlerin de üretim teknolojisine göre belirli 
bir değerde iç direnci vardır. Dolayısıyla iletim durumunda bir miktar güç kaybına neden 
olurlar. Bunun yanında belirli bir frekansta anahtarlama yapmak suretiyle 
çalıştırıldıklarında anahtarlama kayıplarına neden olurlar. 
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Şekil 7.4: Mosfet Güç Kaybı Grafiği 

Şekil 7.4’ de görüldüğü üzere mosfet iletime girip çıkma ve iletimde olduğu noktalarda 
bir miktar güç kaybına neden olmaktadır.  olduğu için kesim anındaki 
kayıplar ihmal edildi. Kayıplar hesaplanırken sonuçların toleranslı çıkması için mosfet 
akımı transformatör primer akımının tepe değeri olarak alındı. 

Mosfet güç kayıpları aşağıdaki formül ile hesaplandı; 

           (7.a.3.17) 

   
           (7.a.3.18) 

             (7.a.3.19) 

Devrede dört adet mosfet kullanılacağından dolayı toplam mosfet kaybı; 

  olarak hesaplandı.       (7.a.3.20) 

ii. Mosfet dV/dt koruma devresi 

Mosfetler iletime ve kesime girmeleri esnasında uçları arasındaki gerilimin değişim 
hızının belirli bir limitin üzerine çıkması veya devredeki kaçak indüktansın yüksek ters 
EMK oluşturması sonucu yanma eğilimine girerler. 

Bu tip hızlı voltaj değişimini sınırlamak amacıyla devrede kullanılan tüm yarıiletken 
elemanların uçlarına paralel RC devresi bağlandı. Bu sayede hızlı voltaj değişimleri 
engellenmiş oldu. 

Devrede kullanılan IXFP16N50P3 ürün kodlu mosfet datasheetinden alınan bilgiye 
göre en fazla 35V/ns, dV/dt değerine dayanabilmektedir. Bu sebeple en fazla 5V/ns 
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değerinde dV/dt değerine izin veren RC devresi (Snubber Circuit) için C=470pF, 
R=22Ω olan kondansatör ve direnç değeri belirlendi. 

  

Şekil 7.5: Mosfet ve RC snubber simülasyon devresi (PSİM) 

iii. Mosfet tetikleme devresi izole kaynakların oluşturulması 

Full-Bridge topolojisinin gereği olarak dört faklı mosfeti birbirinden izole olarak sürmek 
gerekmektedir. Bu işlemi yapabilmek için çok çeşitli yollar mevcuttur. Bunlardan 
bazıları şöyledir; 

Bootstrapt yöntemi, trafo ile sürme yöntemi ve izole kaynak ile sürme yöntemidir. 

Yapılan devrede bahsedilen yöntemlerden izole kaynak ile sürme yöntemi analiz 
kolaylığı, dayanıklılık ve komponent bulunabilirliğinin yüksek olması gibi avantajlardan 
dolayı tercih edildi. 

Full-Bridge topolojisinde alt iki mosfetin referans noktaları aynı olmasından dolayı 
mosfetleri sürmek için üç ayrı izole kaynak oluşturmak yeterli olacaktır. Alt mosfetlerin 
sürülmesi için gerekli olan izole kaynak 220/15 V, 5 VA değerlerinde 50 Hz. şebeke 
trafosu ile gerilim düşürüldükten sonra ürün kodu DB105-HT olan 1A ortalama akım 
değerli köprü diyot ile doğrultulup, iki adet  kondansatör ile filtrelenip 
LM7818 18 V regülatör ile regüle edilerek istenilen değerde izole kaynak elde edildi. 

Üst mosfetler için trafo 2 VA olarak değiştirilip aynı işlemler tekrar edildi. 

iv. Gate sürücü optokuplör hesapları 

İşlemciden gelen PWM sinyalleri ile mosfetleri izole bir şekilde sürebilmek için ürün 
kodu HCPL-3120-000E olan 1.5 A ani akım verebilme kapasitesine sahip gate sürücü 
optokuplör entegresi kullanıldı. 

Mosfet sürücü entegresi çıkışı ile mosfet gate arasına gate akımını sınırlandırmak 
amacıyla seri direnç bağlandı. Ayrıca mosfet kesime giderken  kapasitesinin 
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hızlı boşalması için anodu mosfetin gate bacağına, katodu mosfet sürücünün çıkış 
bacağına gelecek şekilde ürün kodu STTH1R02RL olan 1.5 A 200 V değerinde ultafast 
diyot kullanıldı. 

  (Mosfetin 100 ns’ de iletime geçmesi için gereken gate akım 

değeri)          (7.a.3.21) 

(Mosfet sürücü çıkışı ile mosfet gate arasına 

bağlanması gereken direnç değeri)      (7.a.3.22) 

 

Şekil 7.6: Mosfet gate şarj grafiği 

6) Yüksek frekans transformatör tasarımı 

Devrede kullanılacak transformatörün iki ana görevi vardır. Birincisi; mosfetler ile 
oluşturulan ve transformatörün primerinden uygulanan yüksek frekans AC kare dalga 
işaretin genliğin sarım oranına göre artırıp azaltmaktır. İkincisi ise şebeke ile yük 
arasında elektriksel bağlantı olmaksızın güç aktarımını manyetik olarak 
sağlayabilmektir. 

i. Transformatör Primer ve Sekonder Sarım Sayılarının Hesaplanması 

Transformatör sargılarının hesaplanması için en önemli parametreler akı 
yoğunluğu(B), bakır ve nüve kayıplarıdır. Bu parametrelerin her biri birbiri ile ilişkilidir 
ve tasarım yapılabilmesi için optimum değerler bulunmalıdır. 

Nüve seçimi Ferriwo marka, malzeme tipi FW40, nüve boyutları E65/32/27 seçilerek 
yapıldı.  

Hesaplamalara başlayacak olursak öncelikle trafonun transformatörün primerine bir 
görev döngüsü boyunca en fazla ne kadar süre boyunca voltaj uygulanabilir 
hesaplamak gerekir. Her döngüde mosfet çiftleri arasına belirli bir ölü zaman bırakmak 
gereklidir bu ölü zaman  olarak belirlendi.  

Çalışma periyodunun hesabı; 
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             (7.a.3.23) 

           (7.a.3.24) 

Buradan yola çıkarak her yarım döngü boyunca primere ne kadar voltaj uygulandığı 
aşağıdaki formül ile hesaplandı; 

 

Şekil 7.7: Primere uygulanan voltaj grafiği 

  V.s (Primere bir yarım görev çevriminde uygulanan  değer) 

                  (7.a.3.25) 

        (7.a.3.26) 

 

Şekil 7.8: FW40 nüve B-H eğrisi 

Şekil 7.8’ de ki grafiğe göre nüve 100 ’ de 400 mT’ da doyuma girmektedir. Bu sebeple 
devrenin her koşulda güvenle çalışabilmesi için, en fazla akı yoğunluğu değişimi ( ) 
250 mT olarak belirlendi. 

Hesaplanan değerler ışığında trafo primer sarım sayısı hesaplanacak olursa; 

      (7.a.3.27) 

: Nüve Datasheetinden alındı. 
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Primer sargısı endüktans değeri; 

        (7.a.3.28) 

Sekonder sarım sayısı hesabı tam köprü topolojisinin transfer fonksiyonundan elde 
edilen formül ile hesaplandı; 

           (7.a.3.29) 

         (7.a.3.30) 

Sekonder endüktans hesabı aşağıdaki gibidir; 

     (7.a.3.31) 

ii. Transformatör Güç Kayıpları 

Transformatörde nüve ve bakır kayıpları olmak üzere iki çeşit güç kaybı bulunmaktadır. 

Nüve güç kayıpları üreteci firmanın malzeme cinsi, akı yoğunluğu ve frekansa göre 
Şekil 7.9’ de verdiği güç kaybı grafiğine göre hesaplaması yapıldı. 

 

Şekil 7.9: FW40 nüve güç kayıp grafiği 

          (7.a.3.32) 

  (Nüve güç kaybı)    (7.a.3.33) 

iii. Transformatör Bakır Kayıpları 

Transformatör bakır kayıpları aşağıdaki formül ile hesaplandı; 
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         (7.a.3.34) 

           (7.a.3.35) 

         (7.a.3.36) 

       (7.a.3.37) 

       (7.a.3.38) 

Transformatörün toplam bakır ve nüve kayıpları ise Denklem (7.a.3.39) ‘da 
hesaplandı. 

      (7.a.3.39) 

iv. Transformatör Primer ve Sekonder Tel Kesitlerinin Hesaplanması 

Tasarlanan transformatörün ısınmadan güvenli bir şekilde çalışması için tel kesitinin 
yeterli olması çok önemlidir. Tellerin akım yoğunluğu 4A/mm olacak şekilde 
hesaplandı. 

Ayrıca yüksek frekansta oluşan deri etkisi olayını minimize etmek amacıyla tek damarlı 
iletken kullanmak yerine çapı 0.35 mm, kesit alanı 0.096 , olan teller birbirine 
paralel olacak şekilde litz teli halinde sarıldı. Herhangi bir sorun çıkmaması için primer 
ve sekonder akımları normal değerin en az iki katı olarak alındı. 

Primer tel kesit hesabı aşağıdaki gibidir; 

     (7.a.3.40) 

    (7.a.3.41) 

Sekonder tel kesit hesabı aşağıdaki gibidir; 

    (7.a.3.42) 

   (7.a.3.43) 

Yukarıdaki hesaplamalar doğrultusunda trafo üretimi kendimiz tarafından yapıldı. 

7) Çıkış Doğrultucu Diyotların Hesapları ve Seçimi 

Çıkış doğrultucu diyotlarının devrede başlıca görevi trafodan gelen yüksek frekans AC 
kare dalga işaretini tam dalga doğrultmaktır. 
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Çıkış doğrultucu diyotların ortalama akımlarını hesap edecek olursak, devredeki çıkış 
filtre kondansatörünün ortalama akımı sıfır olacağından herhangi bir çıkış diyotunun 
ortalama akım değeri çıkış akımının yarısı olacaktır. Değerlerin toleranslı çıkması için 
hesaplamalarda çıkış gücü 1 kW olarak kabul edildi. 

       (7.a.3.44) 

Çıkış diyotu ortalama akımı hesabı; 

        (7.a.3.45) 

Çıkış diyotu ters gerilim dayanma eşiği, tasarlanan transformatör orta uçlu 
sarılacağından dolayı çıkış geriliminin en az iki katı değerde olmalıdır. 

Yapılan komponent araştırmaları sonucu Littelfuse marka, ’ de 20 A akım geçirme 
kapasiteli, ters gerilim dayanımı 650 V, ürün kodu LISC2SD065A20A olan Silicon 
Carbide (SIC) Schottky diyot seçildi. 

8) Çıkış Filtre Bobinin Tasarımı 

Devrede kullanılan çıkış bobinin görevi yüke aktarılan akımın salınım (ripple) değerini 
istenilen değerde azaltmak ve tüm mosfetlerin kapalı olduğu görev döngüsü sonu 
zamanlarında depoladığı enerji ile yükü beslemektir. 

Yüke aktarılan akımın en fazla salınım değeri  olarak seçildi.  

Aşağıdaki formülle gerekli endüktans değeri hesaplandı; 

          (7.a.3.46) 

         (7.a.3.47) 

Bobin nüvesi olarak Ferriwo marka ETD49/25/16 nüve seçildi. Bobin üzerinden 
geçecek akım DC bileşenlerden oluştuğu için nüveye hava aralığı açılması 
gerekmektedir. Bu hava aralığı sayesinde nüvenin doyuma girmesi engellenmiş olur. 
Seçilen nüvede hava aralığı olmadığı için zımpara yardımı ile ölçülerek sonradan 
açıldı. 

Hava aralığı boyutu aşağıdaki formülle hesaplandı; 

        (7.a.3.48) 

      (7.a.3.49) 
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9) Çıkış Filtre Kondansatör Hesabı 

Devrenin çıkışında kullanılan filtre kondansatörü yüke aktarılan voltajın salınım (ripple) 
değerinin istenilen değerde olması açısından çok önemlidir. Ayrıca ani yük 
değişimlerinde üzerinde depoladığı enerji ile yükü beslemektedir. 

Hesaplamalarda maksimum gerilim salınım değeri  alındı. 

Kondansatör hesabı; 

        (7.a.3.50) 

10) Tasarlanan Devrenin Delikli Plaket Üzerinde Denenmesi 

 

Şekil 7.10: Devrenin delikli plaket üzerinde denenmesi-1 

 

Şekil 7.11: Devrenin Delikli plaket üzerinde denenmesi-2 
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b) Simülasyon Çalışmaları 

Tasarlanan devre PSİM simülasyon programı ortamında modellenip, teorik ile 
simülasyon sonuçlarının tutarlılığı gözlemlendi. 

• Devrenin PSİM ortamında modellenmiş hali aşağıdaki gibidir; 

 

Şekil 7.12: Devre şeması 

• Şebekeden gelen AC sinyalin doğrultulup filtrelendikten sonraki simülasyon çıkış 
grafiği aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 7.13: Şebeke doğrultucu çıkış voltajı 

• 2 farklı mosfet için   grafiği aşağıda verilmiştir.  
 

 

Şekil 7.14: Mosfet  grafiği 
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• Yüksek frekans transformatörün primer akımı grafiği;  
 

 

Şekil 7.15: Primer akımı 

• Yüksek frekans transformatörün primer voltaj grafiği; 
 

 

Şekil 7.16: Primer voltajı 

• Yüksek frekans transformatörün sekonderindeki diyotların akım grafiği; 
 

 

Şekil 7.17: Sekonder diyot akımları (I2-I3) ve ortalama değerleri (AVG I3) 
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• Teorik olarak hesaplanan bobin akım salınımının doğruluğu simülasyon ile 
aşağıdaki grafikte  olduğu gözlemlendi. 

 

 

Şekil 7.18: Bobin akımı 

• Teorik olarak 10 Amper olacak şekilde hesaplanan çıkış akımının simülasyon 
sonucunda sürekli durumda yaklaşık 10 Amper olduğu gözlemlendi. 

 

 

Şekil 7.19: Çıkış akımı 

• Teorik olarak 74 Volt olacak şekilde hesaplanan çıkış voltajının simülasyon 
sonucunda sürekli durumda yaklaşık olarak 74 Volt olduğu gözlemlendi. 
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Şekil 7.20: Çıkış voltajı 

• Gerekli olan çıkış gücünün devre tarafından sağlanabildiği aşağıdaki simülasyon 
grafiğindi teyit edildi. 
 

 

Şekil 7.21: Çıkış gücü 

c) Baskılı Devre Çalışmaları  

• Devrenin pcb ve şematik tasarımı Altium Designer programında yapılmıştır. Teorik 
olarak hesaplanan, simülasyon programında modellenip sonuçları alınan ve delikli 
plaket üzerinde kurulup denendi. Elde edilen sonuçlara göre baskı devre çalışması 
yapıldı.  

Baskı devre şematiği aşağıda verildi; 
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Şekil 7.22: Yerleşik şarj birimi Altium Designer şematik tasarımı 

• Devre girişindeki koruma elemanları olan sigorta, varistör ve ntc şematiği aşağıda 
verildi. Ek olarak emı filtresi devre üzerine konmayıp konnektör ile devreye dahil 
edildi ve çıkışları devre doğrultucusuna bağlandı. Aşağıda bu bağlantıların şematiği 
verildi. 

 

Şekil 7.23: Şebeke girişi ve doğrultucu devreleri tasarım şematiği 

• Devrenin baskı devre tasarımının mosfetler ile oluşturulan H köprüsü, yüksek 
frekans transformatör primerine DC bileşen olan bir işaret gitmemesi için eklenen 
kapasitör (C5), yüksek frekans transformatörü ve çıkış doğrultucuları ile filtreleme 
devre elemanları şematiği aşağıda verildi. 
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Şekil 7.24: H Köprüsü, yüksek frekanslı trafo, çıkış doğrultucu diyotları ve çıkış 
filtreleri tasarım şematiği 

• Baskı devre tasarımının izole mosfet sürme devrelerinin şematiği aşağıda verildi. 
 

 

Şekil 7.25: İzole kaynaklar ve mosfet sürücüleri tasarım şematiği 

• Devrenin işlemci ve sensörlerinin beslemesi için ek bir izole kaynak tasarlandı. Bu 
adım devredeki gürültünün işlemciyi etkilememesi için çok önemlidir. Ayrıyeten 
voltaj ölçümü YHDC HALL voltaj sensörü HV62 ile ve akım ölçümü 
ACS712ELCTR-20A-T akım sensörü ile izole bir şekilde yapıldı. Son olarak batarya 
bağlantı ve ters gerilim koruması için işlemciye bilgi gönderen devre tasarlandı. 
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Herhangi bir sorun oluştuğunda mikrodenetleyicinin devreyi yükten ayırabilmesi için 
çıkışa röle eklendi. Devreye ait şematik gösterim aşağıda verildi. 

 

Şekil 7.26: Simetrik kaynak, mikroişlemci ve çıkış ölçüm elemanları tasarım şematiği 
• Devrenin baskı devre tasarımının son hali aşağıdaki gibidir. 

 

    Şekil 7.27: Baskı devre 3D görüntüsü       Şekil 7.28: Baskı devre 2D görüntüsü 

• Devrenin baskı devre çizimi aşağıdaki gibidir. 
 

 

Şekil 7.29: Baskı devre 2D görüntüsü 
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Devrenin bölümleri verilen numaralara göre aşağıdaki gibidir; 

1- Devre giriş elemanları olan sigorta, varistör, ntc ve emi filtresinden oluşmaktadır. 
2- Köprü doğrultucu ve filtre kondansatörleri kısmından oluşmaktadır. 
3- Mosfetler ile oluşturulan H-Köprüsü devresi bu kısımdadır. 
4- İzole kaynaklar ve mosfet sürücü entegreleri bu kısımdadır. 
5- Yüksek frekans transformatör ve çıkış doğrultucu diyotları bu kısımdadır. 
6- Voltaj ve akım ölçüm sensörleri ile mikrodenetleyici giriş konnektörü bu kısımda 

bulunmaktadır. 
7- Devredeki çıkış filtreleme elemanları (LC filtre) bu kısımda konumlandırılmıştır. 

• Devre için tasarlanan mikrodenetleyici kartı aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 7.30: Mikrodenetleyici baskı devre görüntüleri 

d) Üretim Çalışmaları 

Nüve üretimi tasarımda da belirtilen özelliklere uygun olarak el ile sarılarak yapıldı. 

Aşağıda üretim aşamasına ait görseller bulunmaktadır. 

   

Şekil 7.31: Trafo üretimi 
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Tasarlanan PCB kartının lehim aşamaları aşağıdaki görsellerde verilmiştir. 

 

Şekil 7.32: PCB kart lehim aşamaları-1 

 

Şekil 7.33: PCB kart lehim aşamaları-2 

e) Test Sonuçları 

Lehimleme işlemleri yapılıp kontroller yapıldıktan sonra test aşamasına geçildi. 

Test işlemi devre çıkışına bağlanan iki adet reosta ile reostaların çekebileceği en fazla 
güç değerine göre devre çıkış uçlarından akım ve gerilim değerleri ölçülerek (Bkz. Şekil 
7.34) yapıldı.  
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Şekil 7.34: Akım ve gerilim ölçüm testi 

f) Karşılaştırma Tablosu 

 

g) Maliyet ve malzeme dökümanları  

Yerleşik şarj birimi için yaklaşık olarak 4600 ₺ harcanmıştır. Malzeme ve fiyat listeleri aşağıda 
verilen bağlantıda bulunmaktadır. Donanım dosyaları için aşağıda linkteki dokümanlar 
verilmiştir.  

Maliyet dokümanları linki : 
https://s6.dosya.tc/server3/hs842x/Yerlesik_Sarj_Birimi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html 

Donanım dokümanları linki : 
https://s6.dosya.tc/server3/ldklue/Yerlesik_Sarj_Birimi_Donanim_Dokumanlari.rar.html 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 
Devre Topolojisi : - Full-Bridge 

Güç Seviyesi : - 500-750 W 
Giriş Gerilim Aralığı : - 180-240 V (AC, RMS) 
Çıkış Gerilim Aralığı : - 55-75 V DC 
Güç Çevrim Verimi : - %84 

PWM Kontrol Entegresi : - İşlemci Tabanlı (STM32) 
Yarıiletken Güç 

Anahtarları : 
- Mosfet 

Koruma Devreleri / 
Elemanları : 

- Sigorta-NTC-Varistör 

Baskılı Devre Boyutu : - 270x200 mm 

https://s6.dosya.tc/server3/hs842x/Yerlesik_Sarj_Birimi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/ldklue/Yerlesik_Sarj_Birimi_Donanim_Dokumanlari.rar.html
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS)  

9. Batarya Paketleme  

a) Hücrelerin Özellikleri 

Kullanmış olduğumuz batarya paketinin üreticisi olan ANKO Enerji A.Ş web sayfasında 
bulunan ve tarafımıza gönderilen teknik dökümanlardan elde edilen bilgilere göre, 
batarya paketimizi 18S(Seri) 3P(Paralel) olacak şekilde gerekli izolasyonlar sağlanarak 
paketlemesi takım üyelerimiz tarafından yapılmıştır. 

1) Hücrelerin elektriksel özellikleri 

Batarya paketlemesinde kullanılan hücre teknik özellikleri üretici firmasının vermiş 
olduğu bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Şekil 9.1: Teknik özellikler 

2) Hücrelerin ısıl özellikleri 

Hücrelerin ısıl özellikleri üretici firma tarafından tarafımıza gönderilmiş olan paketleme 
ve kullanım kılavuzunda verilen bilgilere göre batarya hücrelerimiz şarj esnasında 0°C 
– 50 °C aralığında çalışmaktadır. Hücreler deşarj anında ise -20°C – 55 °C çalışma 
aralığına sahiptir. Bu sıcaklık üzerinde batarya paketi zarar göreceğinden dolayı 
yönetim sistemimizde ölçümleri alınan hücre sıcaklıkları bu değerler üzerine çıktığı 
zaman araç içerisinde elektronik korumaları devreye almaktadır. 

3) Hücrelerin mekanik özellikleri 

Bir hücre paketi içerisinde toplamda aşağıdaki resimde verilen aşamalar kullanılarak 
paketleme gerçekleşmiştir. Hücre paketi içerisinde Alev Almaz Mühendislik 
Plastiğinden silindirik hücre yuvaları kullanılarak bir paket içerine toplamda 14 adet 
18650 Li-Ion piller birbirlerine paralel olarak yerleştirilmiştir. 

 
 
 
 
 
   
 
    
   

Şekil 9.2: Hücrelerin blok haline getirilmesi 
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Hücre paketine ait geometrik ölçüler aşağıdaki şekilde verilmiştir. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.3: Hücrenin teknik ölçüleri 

b) Paketin özellikleri 

Hücrelerin her biri 3.6V 40Ah kapasiteye sahiptir. Enerji kapasitesi, üretici firma katalog 
bilgisinden alınan bilgiler ile hesaplanacak olursa; 

𝑉𝑉ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧−𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 3.6𝑉𝑉 
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚−ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 = 18 

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧−𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝑧𝑧 = 120𝐴𝐴ℎ 
 

𝑊𝑊ℎ𝑏𝑏𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑦𝑦𝑚𝑚 =  𝑉𝑉ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧−𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚−ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑉𝑉𝐼𝐼𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧−𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑘𝑘𝑧𝑧 
= 3.6𝑉𝑉𝑉𝑉18𝑉𝑉120𝐴𝐴ℎ = 7776𝑊𝑊ℎ 

 
Şarj esnasındaki maksimum güç aynı şekilde katalog bilgisinde verilen bilgilere göre; 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 = 12𝐴𝐴 
𝑡𝑡𝑘𝑘𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛𝑧𝑧𝑛𝑛 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 = 3 
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 = 18 
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 = 4.2𝑉𝑉 

 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 = 12𝐴𝐴𝑉𝑉3𝑉𝑉18𝑉𝑉ş𝑐𝑐 − ü − 4.2 = 2722𝑊𝑊 

Deşarj esnasındaki maksimum güç aynı şekilde katalog bilgisinde verilen bilgilere 
göre; 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐 = 120𝐴𝐴 
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑧𝑧𝑐𝑐𝑚𝑚 ℎü𝑐𝑐𝑐𝑐𝑧𝑧 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 = 18 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 = 4.2𝑉𝑉 
 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧𝑧𝑧ş𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎 = 120𝐴𝐴𝑉𝑉18𝑉𝑉4.2 = 9072𝑊𝑊 
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Paket ağırlığı her bir hücre için 870 gram’dır. Toplam paket ağırlığı ise 3P 18S olmak 
üzere; 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎ğ𝑘𝑘𝑐𝑐𝑢𝑢𝑘𝑘ğ𝑘𝑘 = 18𝑉𝑉3𝑉𝑉870𝑔𝑔𝑐𝑐 = 46980𝑔𝑔𝑐𝑐 ≅ 47𝑚𝑚𝑔𝑔’dır. 
 

 

Şekil 9.4: Tasarlanan ve montajlanan batarya paketi görüntüleri 
 
Batarya paketini içeren pano, araç şasesi üzerine M17 vidalar ile 4 farklı noktadan 
sabitlenmiştir. Bu panoya ait teknik ölçüler aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9.5: Pano tasarımına ait teknik resim ölçüleri 

 
c) Paket Malzemesinin Özellikleri  

Batarya paketi alev almaz mühendislik plastik yuvalarına yerleştirilen Lİ-Ion hücre 
pilleri belirli özelliklere sahiptir. Bu özellikleri 3 başlık altında inceleyecek olursak; 

1) Paket Malzemesinin elektriksel özellikleri  

Paket malzemesi olarak kullanılan plastik UL94-V0 yanma direncine ve sertifikasına 
sahiptir. Kullanılan Paket malzemesinin dielektriksel katsayısı 3.7’dir. 
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2)  Paket Malzemesinin ısıl özellikleri  

Kullanılan paket malzemesinin ısı özellikleri; 
• Erime sıcaklığı : 220 °C 
• Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı : 110 °C 
• Kısa Süreli Maksimum Çalışma Sıcaklığı 170 °C 
• Isı genleşme Katsayısı: 8x10−5 °C −1 
  

3) Paket Malzemesinin mekanik özellikleri  

Kullanılan plastik malzemenin mekanik özellikleri; 

• Çekme Dayanımı : 75 Mpa 
• Basma Dayanımı :  95Mpa 
• Aşınma Hızı : 0,11 mg/km 
• K faktörü : 1.02x104 𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑁𝑁𝑚𝑚 

d)  Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi  

Batarya paketi bloklarının tamamı yanmaz ve ısı iletkenliği çok yüksek seramik tipi 
izolasyon malzemesinden yapılmıştır. Bloklar arası mekanik bağlantı yapılmış olup, 
bloklar arasında yalıtkan yanmaz bant kullanılarak sistem emniyete alınmıştır. Pil 
takımının dış kasası 0,8 mm galvanizli sacdan yapılmıştır. Bu saclar daha sonra statik 
boya ile boyanarak yalıtkan hale getirilir. Araçta iki adet panel bulunur ve bu paneller 
ana şaseye 8 farklı noktadan metrik 17 vida ve contalı uçlarla monte edilmiştir. 
Kullanmış olduğumuz paketinin bir hücre için yapılan termal analizi aşağıdaki gibidir; 
 

 
 

Şekil 9.6: Hücre içerisinde bulunan pillere ait termal analiz görüntüsü 

e) Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Kullanmış olduğumuz batarya paketi, elektronik kartlar ve pano içerisinde bulunan 
elektronik bileşenlerin mekanik olarak yerleşimi SolidWorks, Ansys ve NX Siemens 
yazılımları ile montajlanmış olup gerekli termal akış ve statik analizleri yapılmıştır. 
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Şekil 9.7: Solidworks ortamında tasarlanmış olan batarya panosuna ait görsel 

Yazılımlar üzerinde yapılmış olan analiz görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.8: Soğutma sisteminin pano içerisinde oluşturduğu basınç analizine ait 
görsel 

 

 

 



 

89 
 

Şekil 9.9: Soğutma sisteminin pano içerisinde oluşturduğu basınç analizine ait görsel 

f) Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı: 

Kullanılan batarya paketi yüke binme durumunda, batarya paketi içerisindeki hücrelerin 
fiziksel yapılarından dolayı sıcaklık eğilimi göstermektedir. Bu koşullarda batarya 
paketinin zarar görmemesi ve sistemlerin stabil olarak çalışabilmesi amacıyla belirli 
sıcaklık aralıklarında olmalıdır. Bu stabilitenin sağlanması amacıyla batarya paketi 
içerisinde pasif soğutma sistemi bulunmaktadır. 

Pasif soğutma sistemin de bir giriş bir de çıkış olmak üzere 12Vdc 2 adet soğutma fanı 
bulunmaktadır. 

d) Batarya paketi ve iç donanım üretim maliyetleri:  

Batarya hücreleri için yaklaşık 29700 ₺ kullanılmıştır. Bu maliyet üniversite tarafından 
karşılanmıştır. Diğer pano maliyetleri mekanik maliyet tablosunda verilmiştir.  

Proforma fatura linki : 
https://s6.dosya.tc/server3/pbf93m/Solion_Lityum_Aku__Omer_Halis_Demir_2021_1
.pdf.html 

 

 

 

https://s6.dosya.tc/server3/pbf93m/Solion_Lityum_Aku__Omer_Halis_Demir_2021_1.pdf.html
https://s6.dosya.tc/server3/pbf93m/Solion_Lityum_Aku__Omer_Halis_Demir_2021_1.pdf.html
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması  

a) Sistem Topolojisi 

Aracın, direksiyon ve gaz pedalından gelen bilgilerin elektronik diferansiyel sisteminde 

teorik hesaplamaları yapılmıştır. Arıza ve Araç Kontrol Kartı üzerindeki STM32F407 

mikrodenetleyicisi kullanılarak motor sürücülerine ayrı ayrı PWM bilgisi gönderilmiştir 

böylece iki motor bağımsız olarak kontrol edilmiştir. Araç bir viraja girdiğinde elde 

edilen hesaplamalar neticesinde motorlara olması gereken hız bilgisi gönderilerek 

aracın daha verimli kullanılması ve yol tutuşunun artırılması sağlanır. Araç hareket 

halindeyken elektronik diferansiyel sistemi, ana ekranda gösterilmektedir. Bu ekranda 

araca ait elektronik diferansiyel verilerinin anlık takibi yapılabilmektedir. 

   

Şekil 10.1: Aracın sağa dönüş parametreleri   Şekil 10.2: Aracın sola dönüş  

parametreleri                

D = 116 cm (aks mesafesi) 

L = 234 cm (dingil mesafesi) 

Rw = Teker Yarıçapı 

δ = Yönlendirme Açısı 

  

Vr = Aracın Kinematik Çizgisel Hızı 

Rr= Kaymayı oluşturan tekerleklerin dönme merkezine olan uzaklığı 

Wr = Tekerleğin Dönüş Hızı 
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Elektronik Diferansiyel sisteminin gerekli ispat formülleri aşağıda verilmiştir. 

      

  

Vr1 =wr1.Rw                         

Vr2 =wr2.Rw 

             

  

  

Değişkenler birbiri cinsinden yazılarak formülde gerekli sadeleştirmeler yapılmıştır. 
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Hesaplamalar sonucunda elde edilen       formül ile Wr1 sol motor 

sürücüsüne gönderilecek hız bilgisi Wr2 sağ motor sürücüsü hız bilgisi olarak 
hesaplandı. Formüller ve hesaplamar yazılıma eklenerek elde edilen oran ile elektronik 
diferansiyel uygulması yapılmıştır.  

b) Kontrol Algoritması 

Sistemin genel olarak çalışma prensibi ve kontrol akış diyagaramı Şekil 10.3’da 
gösterilmiştir.   

 

Şekil 10.3: Sistemin kontrol ve akış diyagramı 

Araç direksiyon sisteminde bir adet 10 turlu 3600 derece potansiyometre ve iki tane 
birebir dişliden oluşan çark sistemi kullanılmıştır. Direksiyon mili üzerindeki birincil dişli 
yardımıyla tekerden alınan açı bilgisini potansiyometre üzerindeki ikincil bir dişliye 
aktararak sistemin çalışması sağlanmıştır. Potansiyometreden alınan ADC bilgisi 
direksiyon açı bilgisine kalibre edilerek tekerlek açı bilgisi elde edilmiştir. Direksiyon 
mekanizmasının mekaniksel ve yazılımsal olarak analizleri yapılmıştır. Yapılan 
analizlerde sistemin çalışması test edilmiştir. Eldeki verilere göre sistemin güvenli ve 
stabil çalışması referans alınarak Elektronik diferansiyel sisteminde kullanılmıştır. 
Sistemde toggle switch kullanılarak iki ayrı sürüş modu oluşturulmuştur. Switch açık 
konumundayken normal sürüş modunda, gaz pedalından alınan analog bilgi motor 
sürücüsüne gönderilerek motorların birbirleriyle eş zamanlı çalışması sağlanmaktadır. 
Switch kapalı konumundayken elektronik diferansiyel sürüş modunda kullanılmaktadır. 
Elektronik diferansiyel modu, gaz pedalından alınan analog bilgi ve direksiyon açı 
bilgisi kullanılarak, arıza ve araç kontrol kartı üzerindeki mikrodenetleyicinin PWM 
çıkışından 0-2.8 volt arasındaki voltaj, Operasyonel Amplifikatör vasıtasıyla 0-4.2Volt 
değerine yükseltilerek, motor sürücülerine gaz bilgisi olarak gönderilmiştir. Ek olarak 
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Operasyonel Amplifikatör çıkışında oluşabilecek ani gerilim yükselmelerine karşı motor 
sürücülerinin güvenilir gerilim aralıklarında çalışabilmesi için zener diyot devresi 
tasarlanmıştır.Bu devre ile maksimum 5 Volta kadar çıkış verilerek motor sücülerinde 
oluşabilecek yüksek voltaj arızalarının önüne geçilmiştir. Elektronik diferansiyel sistemi 
ile motor sürücülerinin daha verimli ve güvenli çalışması sağlanmaktadır. Böylece 
aracın virajlarda ve yol tutuşundaki performansını azami ölçüde artırabilmek için 
motorların gerekli kontrolü sağlanmıştır. 

Yazılımda Elektronik Diferansiyel kısmını bir fonksiyon içerisine yerleştirildi.Bu 
fonsiyon içerisinde direksiyon açı bilgisi ve pedal bilgisi ADC olarak okunarak sağ ve 
sol motor sürücülerine gaz bilgisi PWM sinyali olarak gönderildi. 

 

Şekil 10.4: Yazılımda Elektronik Diferansiyel fonsiyonu 

c) Benzetim Çalışmaları 

 

Şekil 10.5: Aracın üstten görünümü 
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Teorik Hesaplama  

Direksiyon sistemi üzerinden alınan açı bilgisine göre motor sürücülerine gönderilen 
gaz pedal bilgisi değişmektedir. Elektronik Diferansiyel sisteminin ispatı referans 
alınarak nümerik analiz hesaplanmıştır. Aşağıda Elektronik diferansiyel sisteminde 
kullanılan formüller üzerinden bir örnek çözülmüştür. 

Araç sol yönde 11 derecelik bir açı ile hareket ederken, 

Gaz pedal bilgisi: %80, 

   = %80 (Sağ motor sürücüsüne gönderilen yüzde gaz bilgisi), 

 (Direksiyon açı bilgisi), 

D = 116 (Aracın aks mesafesi), 

L = 234 (Aracın dingil mesafesi), 

  

 % 72.96876 (sol motor sürücüsüne gönderilen yüzde gaz bilgisi.) 

Bu örnekte kullanılan 11 derece sola dönüşte aracın STM Studio verileri Şekil 10.6 ‘ 
da gösterilmiştir. 

 

Şekil 10.6: Aracın elektronik diferansiyel sisteminin çalışma anındaki STM Studio 
verileri. 

d) Test Sonuçları 

Tasarlanan elektronik diferansiyel sisteminin okuduğu açı bilgileri ile Rot Ayar 
cihazından alınan açı bilgileri karşılaştırılarak sistemin doğruluğu test edilmiştir. Şekil 
10.7‘de  Rot ayar cihazından alınan maksimum açı bilgileri gösterilmiştir. 
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Şekil 10.7: Aracın sola ve sağa maksimum dönüş açıları 

Elektronik diferansiyel sisteminin çalışmasının kullanıcıya gösterilmesinin ve sistemin 
doğruluğunun test edilebilmesi için Ana Ekranda bir sayfa tasarlandı. Bu ekranda anlık 
olarak direksiyon açısını, sağa ve sola dönüş açısını, gaz pedal yüzdesini, sağ-sol 
motor sürücülerine aktarılan gaz pedal sinyalinin yüzdesini ve sağ-sol motorların RPM 
verileri gösterilmektedir.  

Benzetim Çalışmaları içerisinde verilen sayısal örnekdeki değerler elde edilerek araç 
üzerinde uygulandığında Ana ekran üzerindeki veriler elektronik diferansiyel sisteminin 
çalışması ve doğurulu Şekil 10.8‘de gösterilmiştir. 

 

Şekil 10.8: Elektronik diferansiyel Sayfası 

Sistemin çalışma videosu aşağıda verilen linktedir: 

https://s5.dosya.tc/server4/ho6t0v/elektronik_diferansiyel.mp4.html 

 

https://s5.dosya.tc/server4/ho6t0v/elektronik_diferansiyel.mp4.html
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11. Araç Kontrol Sistemi  

Araç Kontrol Sistemi Kartı, araç üzerindeki arızaların teşhisi, araç içi haberleşme 
sistemi (CAN-BUS), araç durumunun izlenmesi ve kullanıcıya iletilmesi, araç 
verilerinin izleme merkezine aktarılması fonksiyonlarını gerçekleştirmek amacıyla 
tasarlanmıştır. 

 

Şekil 11.1: AKS kartı genel şematik çizimi  

Sistem mimarisinde mikrodenetleyici olarak ST markasının STM32F407VGT6 
mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Buna yardımcı, önyükleyici olarak USB üzerinden 
mikrodenetleyiciyi programlamak için ST markasının STM32F103C8T6 
mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. +12 V dağıtımı sigortalar üzerinden, CAN-BUS 
haberleşme sistemi MCP2551 entegresinden, PWM çıkışını yükseltmek için UA741 
Op-Amp entegresi kullanılmıştır.  

STM32F407VGT6-MCU  

AKS kart tasarımında önceden belirlemiş olduğumuz haberleşme portları (CAN, 
USART) STM32CubeMX arayüzünde belirlendikten sonra tasarım üzerinde o portlara 
çıkış verilmiştir. STM32F407VGT6’nın çalışabilmesi amacıyla besleme girişleri katalog 
bilgisi üzerinde verilen şemalar referans alınarak tasarlanmıştır. 
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Şekil 11.2: AKS Kartı STM32F407VGT6 giriş çıkışları şematik yapısı 

Kullanıcı arayüzüne ve izleme merkezlerine veri aktarımı için iki adet USART portu 
bağlantısı, motor sürücüleri ve Ana kart ile haberleşme için iki adet CAN portu, PWM 
çıkışları için iki pin, ADC okuma için iki pin, arıza teşhisi için 8 input pini tasarım 
üzerinde mikrodenetleyici pinleri üzerine eklenmiştir. 

MCP2551 CAN Transreceiver Tasarımı 

Aracın haberleşme sisteminde motor sürücüleri ile CAN bağlantısı üzerinden 
haberleşme yaparak motor durumları ve Ana Kart ile sürekli iletişim halindedir. Bu 
nedenle AKS kart tasarımımızda haberleşme için iki adet yüksek hız transreceiver’a 
ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için Microchip markasının MCP2551 entegresi 
kullanılmıştır. Devre tasarımında MC2551’ in katalog bilgisinde verilen uygulama 
şeması referans olarak tasarlanmıştır.  

 

Şekil 11.3: MCP2551 katalog bilgisi üzerindeki uygulama şeması  

MCP2551 entegresi +5 V ile çalışmaktadır. Güç girişinde parazitlerden etkilenmemesi 
amacıyla devre girişinde +100nF kondansatör kullanılmıştır. CAN veri hatları çok hızlı 
veri hatlarından dolayı CANH ve CANL pinlerine sonlandırma direnci olarak 
tasarımımızda 100 Ω olarak belirlenmiştir. RS pinine bağlı olan direnç ise verilen geri 
dönüş hızları ile ilişkisi olan bir dirençtir. Tasarımda katalog bilgisinde önerilen 4.7 kΩ 
olarak seçilmiştir. 
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Şekil 11.4: AKS kartı MCP2551 şematik yapısı 

UA741 Op-Amp entegresi ile PWM sinyal yükseltici 

STM32F407VGT6 mikrodenetleyicisi PWM çıkışı olarak 0 - 2.8 Volt arası çıkış 
vermektedir. Motor sürücüleri gaz bilgisi olarak 0 - 5 Volt arası gerilime ihtiyaç duyduğu 
için PWM sinyali UA741 Op-Amp entegresi ile 0 – 5 Volt arasına yükseltilerek motor 
sürüclerine gaz bilgisi AKS kartı üzerinden gönderilmiştir. 

 

Şekil 11.5: AKS kartı UA741 Op-Amp entegresi şematik yapısı 

AKS Kartı Sigorta ve Gerilim Bölücü Dirençlerin Yapısı  

Araç üzerindeki +12 Volt ile çalışan sistemlerin dağıtımı AKS kartında cam sigortalar 
üzerinden sistemlere dağıtımı yapılmıştır. Burada sigorta kullaılmasının sebebi hem 
çalışan sistemlerin korunması hemde arıza teçhizi yapılabilmesi için tasarlanmıştır.  

 

Şekil 11.6: AKS kartı Sigorta yapısı ve +12 Volt besleme çıkışları 
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Sigortaların dağıtım ucundan gerilim bölücü dirençlere bağlantı yapılarak 
mikrodenetleyici ile gerilim bilgisi okunmuştur. Okunan bilgiye göre sigortanın 
sağlamlığı ve sistemdeki arıza gösterilmiştir. 

 

Şekil 11.7: AKS kartı gerilim bölücü dirençler 

 AKS Kartı Devre Giriş-Çıkışları 

CAN protokolü ile haberleşme, UA741 Op-Amp entegresinin besleme girişleri, sağ-sol 
motor sürücülerine gaz bilgisi göndermek için dört adet PCB klemens, Nextion HMI 
paneller için iki tane 1x4 PCB konnektör, pedal ve direksiyon sisteminin ADC bilgisi 
için iki tane 1x3 PCB konnektör ve yedek olarak boştaki pinleri kullanmak için 2x5 PCB 
konnektör kullanılmıştır.  

 

Şekil 11.8: AKS kartı devre giriş-çıkışları 

Aşağıdaki başlıklar altında yapılan tasarımlar Ana kart üzerindeki yapı ile aynıdır, AKS 
tasarımında da aynı yapı kullanılmıştır. 

i.STM32F407VGT6-MCU VDDA-VBAT-VREF+ Besleme Hat Girişleri Filtrelenmesi 
ii.12Vdc-5Vdc Converter Tasarımı 
iii.5Vdc-3.3Vdc Converter Tasarımı 
iv.STM32F407VGT6-MCU HSE (High Speed External) Kristal Bağlantısı 
v.STM32F407VGT6-MCU RESET AND GPIO LEDs  
vi.STM32F407VGT6-MCU Programcı (Önyükleyici) Seçimi 
vii.STM32F103C8T6 Bootloader (Ön yükleyici) Tasarım 
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AKS kartı PCB Tasarımı 

AKS kartı PCB tasarımı da, ana kart ve dengeleme kartında olduğu gibi Altium 
Designer üzerinden gerekli analiz ve parametreler kullanılarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 11.9: AKS kartı Altium Designer PCB 2D görüntüsü 

AKS kartı PCB tasarımının boyutu 130.7x100.1 mm olarak tasarlanmıştır.   

Devre tasarımında kullanılan tüm komponentler üst katman üzerine yerleştirilmiştir. 
Alt katman üzerine sadece bağlantılar eklenmiştir. 

 

Şekil 11.10: AKS kartı Altium Designer PCB 2D üst katman görüntüsü 

PCB tasarımını bölgesel olarak incelediğimiz de Şekil 11.10’daki görsele göre  
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1. bölgede, araç içerisinden aldığımız +12 V hattı üzerindeki gerilimin sırasıyla +5 V ve 
3.3 V gerilim hatlarına dönüştüğü kısımdır. 

2.bölgede, sürücü ve Ana kart arasındaki haberleşme kanalımız için tasarlamış olan 
MCP2551 Can transreceiver ve konnektörleri bulunmaktadır. 

3.bölgede, UA741 Op-Amp entegresi, sağ-sol motor sürücüsü gaz bilgisi çıkışı, +15 
Volt -15 Volt besleme girişi bulunmaktadır. 

4.bölgede, reset ve user butonları, USB girişi bulunmaktadır. 

5. bölgede ise tüm denetimleri gerçekleştiren ana mikrodenetleyici STM32F407VGT6 
bulunmaktadır.  

6. bölgede ana mikrodenetleyiciyi programlamak için kullandığımız STM32F103C8T6 
önyükleyicisi bulunmaktadır. 

7. bölge, xBee bağlantısı, ekran bağlantısı, pedal ve direksiyon ADC bağlantısı 
headerlarının bulunuğu kısım. 

8. bölgede sigortalar, +12 Volt çıkışları ve gerilim bölücü dirençler gösterilmektedir. 

Altium Designer üzerinde tüm komponentlerin 3 boyutlu görüntüsü tasarım üzerine 
eklenmiştir. 

 

Şekil 11.11: AKS kartı Altium Designer PCB 3D görüntüsü 
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a) Motor Tork kontrolü 

Üretilen motor tork işareti motor sürücüsü tarafından yapılmaktadır AKS üzerinde bir 
kontrolü yoktur. Kelly KLS7245N motor sürücüsü için kullanılan KMC User App 
programı üzerinden Seri haberleşme ile bağlantı yapılarak bilgisayara üzerinden Tork 
kontrolü yapılmıştır. 

 

Şekil 11.12: Tork eğrisi 

 
Şekil 11.13: KMC User App ile Tork ayarları 

AKS ‘den alınan verilerin analiz edilmesi sonucunda motor tork bilgileri, motor 
sürücülerinin konfigürasyon ayarlarının yapılması için oluşturulan KMC User App 
programına manuel olarak ayarlanmıştır. AKS kartından Motor sürücülerine fiziksel 
olarak müdahele edilememesine rağmen hızlanma ve yavaşlama, ani yük 
değişimlerinde akım sınırlandırma, aşırı hızı sınırlandırma gibi gerekli emniyet 
fonksiyonları AKS kartından alınan veriler ile ayarlama yapıldığından aralarında dolaylı 
olarak bir bağlantı vardır. 
 

b) Geri Kazanımlı Frenleme Opsiyonu 

Rejenaratif frenleme şiddeti motor sürücüsü tarafından yapılmaktadır. AKS üzerinde 
bir kontrolü yoktur. Kelly KLS7245N motor sürücüsü için kullanılan KMC User App 
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üzerinden Seri haberleşme ile bağlantı yapılarak bilgisayara üzerinden rejeneratif 
frenleme şiddeti ayraları yapılmıştır. Programdaki konfigürasyon ayarları Şekil 
11.14‘de gösterilmiştir. 

 
Şekil 11.14: KMS User App ile Rejeneratif fren ayarları 

AKS ‘den alınan verilerin analizi ile rejeneratif frenleme, motor sürücülerinin 
konfigürasyon ayarlarının yapılması için oluşturulan KMC User App programına 
manuel olarak ayarlanmıştır. AKS kartından Motor sürücülerine fiziksel olarak 
müdahele edilememesine rağmen rejeneratif frenleme AKS kartından alınan veriler 
doğrultusunda ayarlama yapıldığından aralarında dolaylı olarak bir bağlantı vardır. 

c) Araç Enerji Yönetim Sistemi 

AKS üzerinde bir enerji yönetim sistemi yoktur. 

d) Araç İçi Haberleşme Sistemi 

CAN-BUS haberleşme protokolü ile haberleşme sistemi 

Araç üzerinde CAN-BUS haberleşme protokolünün kullanılmasındaki amaçlardan 
birisi, bu haberleşme protokolünde kablo gereksiniminin az olması, hata oranının 
düşük olması, veri iletim hızının yüksek olması ve otomotiv sektöründe uzun yıllardır 
kullanılmasından dolayı tercih edilmiştir. Diğer bir sebebi ise motor sürücüleri üzerinde 
bulunan CAN-BUS modülü ile motor sürücülerinden gerekli verilerin alınabilmesidir. 
CAN-BUS hattındaki tüm sistemler iletim hattına veri yazma ve veri okuma hakkında 
sahiptir, bu sayede sistemdeki tüm cihazlar master olarak kullanılır. CAN–BUS mesaj 
öncelikli bir sistemdir cihazlara değil mesajlara numara verilir. Mesaj ID’ si küçük olan 
veri hattına öncelikli olarak veri yazar. Bağlantı noktaları düğüm olarak adlandırılır. Her 
düğümde bir CAN kontrolcüsü vardır. CAN düğümler 1 Mbit/s veri iletim hızı ile 40m, 
40kBit/s veri iletim hızı ile 1000m’lik veri yolu üzerinden bağlanabilirler. CAN 2.0A 
Standart CAN ile 2048 mesaj tanımlanabilir, CAN 2.0B Extended CAN ile 536870912 
mesaj tanımlanabilir. 
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Şekil 11.15: CAN 2.0A Standart CAN mesaj 

 

Şekil 11.16: CAN 2.0B Extended CAN mesaj 

CAN-BUS hattında gönderilen bir mesaj tüm düğüm noktalarından alınırlar. Filtreleme 
yapılarak her düğüm noktasındaki cihaz sadece ilgili mesajı alır. 

Araç üzerinde kullanılan Kelly KLS7245N motor sürücüsü, CAN 2.0B Extended ile 
CAN-BUS veri yoluna iki farklı ID’ de, 8 byte boyutunda, 250Kbps hızında mesaj 
yollamaktadır. Aşağıda motor sürücülerinin gönderdiği mesajlar ve mesaj ID’ leri 
gösterilmiştir.  

 

Şekil 11.17: Mesaj1 ve hata kodları 
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Şekil 11.18: Mesaj1’ deki hata kodlarının anlamı 

 
Şekil 11.19: Mesaj1’ deki hata kodlarının anlamı 

 
Şekil 11.20: Mesaj2 

 
Şekil 11.21: Mesaj2 

CAN-BUS hattından veri alış-verişini sağlamak için Arıza ve Araç Kontrol Kartında ve 
Ana Kart üzerinde MCP2551 CAN modülü kullanıldı. Bu CAN modülü kullanılarak 
kartlar CAN-BUS hattına bağlandı. 
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Şekil 11.22: CAN modülü şematik bağlantısı 

 

Şekil 11.23: MCP2551 CAN modüllerinin Kart üzerinde üç boyutlu görünümü 

CAN-BUS hattındaki tüm cihazların motor sürücüleri ile eş zamanlı olarak çalışabilmesi 
için Bit Rate hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Tüm cihazların Bit Rateleri 250Kbps 
olarak ayarlanmıştır. 

Bit Rate = PCLK / ( Prescaler * ( 1 + Tseg1 + Tseg2 ) )  

250000 = 42000000 / (12 * (1 + 9 + 4)) 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler CAN modu ve konfigürasyon CubeMX 
kısmından ayarlanmıştır. 

 

Şekil 11.24: CubeMX programındaki CAN Pin Konfigürasyon ayarları 

Yazılım, uVision Keil IDE üzerinden Embedded C dilinde HAL kütüphanesi kullanılarak 

geliştirilmiştir. Aşağıda CAN-BUS haberleşme protokolünün çalışması için gerekli filtre 
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ayarlamalar yapılmıştır, gönderici ve alıcı kodları yazılmıştır. CAN-BUS kısmının 

yazılımı aşağıdadır. 

 

Şekil 11.25: CAN BUS da kullanılacak değişkenlerin veri tiplerine göre atamaları 

 

Şekil 11.26: CAN BUS fonksiyonu 
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Şekil 11.27: CAN BUS fonksiyonu devamı 

CAN-BUS Haberleşme Protokolünün Araç Üzerindeki Grafikleri ve Analizleri 

Aracın Kelly KLS7245N motor sürücü üzerindeki CAN-BUS modülünden alınan akım, 
voltaj, RPM, sıcaklık verileri ve hata kodları üzerinden gerekli testler yapılarak sistemin 
çalışması test edilmiştir. Aracın sağ ve sol motor sürücüsüne iki farklı ID üzerinden 
mesaj gelmektedir. İki farklı ID üzerinden 8’er BYTE şeklinde gelen veri motor sürücü 
Datasheet’i referans alınarak anlamlandırılmıştır. Yapılan test ve analiz sonuçları 
aşağıdaki Şekil 2.11. ve Şekil 2.12’de gösterilmiştir. 

left_message1[x] left_message2[x] right_message1[x] right_message2[x] 

[x = 0] RPM LSB [x = 0] Pedal 
Sinyali 

[x = 0] RPM LSB [x = 0] Pedal Sinyali 

[x = 1] RPM MSB [x = 1] Sürücü 
Sıcaklığı 

[x = 1] RPM MSB [x = 1] Sürücü 
Sıcaklık 

[x = 2] Motor Akımı 
LSB 

[x = 2] Motor 
Sıcaklık 

[x = 2] Motor Akımı 
LSB 

[x = 2] Motor 
Sıcaklık 

[x = 3] Motor Akımı 
MSB 

[x = 3] Rezerve [x = 3] Motor Akımı 
MSB 

[x = 3] Rezerve 

[x = 4] Batarya 
Voltajı LSB 

[x = 4] Sürücü 
Durumu 

[x = 4] Batarya 
Voltajı LSB 

[x = 4] Sürücü 
Durumu 

[x = 5] Batarya 
Voltajı MSB 

[x = 5] Anahtar 
Sinyal Durumu 

[x = 5] Batarya 
Voltajı MSB 

[x = 5] Anahtar 
Sinyal Durumu 

[x = 6] Hata 
Kodları LSB 

[x = 6] Rezerve  [x = 6] Hata Kodu 
LSB 

[x = 6] Rezerve 

[x = 7] Hata 
Kodları MSB 

[x = 7] Rezerve  [x = 7] Hata Kodu 
MSB 

[x = 7] Rezerve 
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Şekil 11.28: Motor sürücülerinden alınan mesajlar 

Aracın dinamik test sürüşü esnasında motor sürücü üzerinden alınan verilerin sütun 
grafiği Şekil 2.14. üzerinde görülebilmektedir.  

 

Şekil 11.29: Motor sürücülerinden alınan mesajlar 

Aracın test sürüşü esnasında motor sürücü üzerindeki verilerin zamana göre değişimi 
anlık olarak Şekil 11.29’da üzerinde gösterilmiştir. 

e) Arıza Teşhisi 

Arıza Kontrol Sistemi 

Arıza kontrol yapısında; Ana kart, Akım kartı, Balans kartı, Far, Korna, Silecek, Stop 
ve Sinyallerin +12V beslemelerini sigortalar üzerinden sağlar. STM32F407VG 
mikrodenetleyicisi sigortaların çıkışındaki gerilim bölücü dirençler üzerinden gerilim 
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bilgisini alır. Sigortalar üzerindeki gerilim bilgisi Lojik 0 ise arıza vardır. Sigortaya bağlı 
olan Ana Kart, Akım Kartı ve Balans Kartının hız ekranı olan Nextion HMI ekranı 
üzerinde bir arıza sembolü vardır. Lojik 0 durumlarında mikrodenetleyici, hız ekranına 
arıza bilgisini göndererek ilgili sembol ile kullanıcı arıza hakkında bilgilendirilir. Her 
sistemin akım gereksinimi hesaplanarak uygun sigorta kullanılmıştır.  Sigortalar ile 
sistemlerde bulunan bir kısa devre arızasında korunma sağlanmaktadır. Sistemin 
Altium Designer programı üzerindeki şematik çizimi Şekil 11.30 ve Şekil 11.31 ‘de, 
kart üzerindeki üç Boyutlu görünümü de Şekil 11.32’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.30: Arıza Kontrol Sistemi şematik çizimi 

Şekil 1.3’de görülen gerilim bölücü dirençler üzerinden, STM32F407VG 
mikrodenetleyicisi ile gerilim bilgisi alınır. 

 

Şekil 11.31: Arıza Kontrol Sistemi gerilim bölücü dirençler 

Sigortaların ve gerilim bölücü dirençlerin Arıza ve Araç Kontrol Kartı Üzerindeki üç 
boyutlu görünümü. 
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Şekil 11.32: Arıza Kontrol Sistemi üç boyutlu görünümü 

Arıza kontrol sisteminin yazılımı Şekil 11.33’ de gösterilmiştir. 

 
Şekil 11.33: Arıza Kontrol Sistemi Yazılım Algoritması 

f) Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Araç Durumunun İzlenmesi ve kullanıcının araç hakkında anlık olarak bilgilendirilmesi 
amacıyla iki Nextion HMI dokunmatik ekran kullanılarak tasarımları yapılmıştır. Hız 
ekranında; aracın anlık hızı, motor sürücü sıcaklıkları, sinyalleri, vites durumunu, Ana 
Kartın (MB), Balans Kartının (BC), Akım Kartının (CC) durumları ve arıza uyarısı 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.34: Nextion HMI Hız Ekranı 
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Ana ekranda dört ana menüden oluşan bir tasarım vardır; 

 Ana Sayfa 

Tasarlanan ana ekran aracın teknik bilgilerini göstermesinin yanı sıra kullanıcıya 
günlük hayatta ihtiyacı olan bilgileri sunması da ayrıcalık sağlıyor. Bu bilgiler arasında 
saat, takvim ve hava durumu yer alıyor. Bunun dışında aracın kalan enerji miktarını, 
aracın kalan mesafesini, bataryanın gerilim, akım ve sıcaklık bilgileri görülebilir. 

 Batarya Sayfası 

Ana ekranımızın ikinci sayfasında bizleri batarya hücrelerimizin gerilim, sıcaklık ve 
balans bilgileri karşılıyor. Batarya hücrelerinde yapılan hassas gerilim ve sıcaklık 
ölçümleri bu sayfada kullanıcıya aktarılıyor. Batarya hücrelerinin dolum oranlarının 
gösterimi görsel olarak kullanıcıya kolaylık sağlıyor. 

 Şarj Ekranı 

Ana ekranımızın üçüncü sayfasında ise bizleri şarj sayfası karşılıyor. Bu sayfada araç 
şarj halindeyken şarj akımı, şarj voltajı, şarjın tamamlanmasına kalan süre bilgileri 
kullanıcıya sunuluyor. 

 Araç Kontrol Sistemi Hata Kodları Sayfası 

Bu sayfada araç üzerinde oluşabilecek hata kodları ve bu hata kodlarının anlamları 
kullanıcıya sunuluyor. Kullanıcı bir hatayla karşılaştığında ne yapması gerektiğini bu 
sayede daha iyi anlayabilecektir. 

 



 

113 
 

 

Şekil 11.35: Araç kontrol sistemi bilgi ekranları                   

g) Araç Verilerinin İzleme Merkesine Aktarılması 

Telemetri 

 Telemetri sistemi yüksek hızda, yüksek verimlilikte ve uzak mesafelerde veri 
aktarım kapasitesine sahip olabilmesi için tasarlanmıştır. Bu sistemde araç üzerinden 
ölçümleri yapılan verilerin (araç hızı, batarya hücre gerilimleri ve sıcaklıkları, araç 
akımı, motor sürücü ve sıcaklıkları, kalan enerji miktarı) telemetri kumandasına 
aktarımı gerçekleştirilmektedir. Telemetri sistemini üç ana unsurda incelendiğinde bu 
ana başlıklar; 

i. XBee Pro S3B 
ii. Telemetri Kumandası PCB tasarımı 
iii. Telemetri Paneli 

şeklinde ifade edilebilir. 

Telemetri sisteminin çalışma sisteminin blok diyagramı Şekil 11.36 ‘da gösterilmiştir. 
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Şekil 11.36: Telemetri sistemi blok diyagramı 

1. Xbee Pro S3B 

Telemetri sisteminde araç üzerinden ölçümleri yapılan verilerin telemetri 
kumandasına aktarımı için RF modüller kullanılmıştır. Bu RF modüller yüksek hızda 
ve uzak mesafelerde çalışabilen XBee Pro S3B RF modül olarak belirlenmiştir. 
Kullanılan RF modül 900 Mhz – 928 MHz frekans bandında veri aktarımı 
yapabilmektedir. Bu RF modüllerle birlikte kullanılan 3 - 5 dbi’lık antenler sayesinde 
ortalama 4-5 kilometrelik veri aktarım kapasitesine sahip bir sistem elde edildi. 

 

 

Şekil 11.37: XBee Teknik Görüntü 

2. Telemetri Kumandası PCB tasarımı 

Telemetri kumandasının PCB tasarımı Altium Designer programından 
gerçekleştirildi. Kartın tasarımında herhangi bir hazır tasarımdan faydalanılmadı. 
Kartın kontrolcüsü olarak kullanılan mikrodenetleyici STM32F103C8 olarak 
belirlendi. Aşağıda yapılan tasarımlara ait görseller bulunmaktadır.  
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Şekil 11.38: Telemetri kartı PCB tasarımı 

  

Şekil 11.39: Telemetri kumandası PCB şematik tasarımı 

3. Telemetri Paneli 

Araçtan alınan verilerin telemetri kumandasına aktarıldıktan sonra kullanıcıya bu 
verileri gösterebilmek için 7.0 inç Nextion HMI dokunmatik paneli kullanılmıştır. Yapılan 
tasarımlarda alınan verilerin kullanıcıya en sade ve anlaşılabilir bir biçimde 
sunulabilmesi amaçlanmıştır. Şekil 11.40‘da Telemetri  kumada paneli gösterilmiştir. 
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Şekil 11.40: Telemetri Kumanda Paneli 

h) Maliyet ve donanım dokümanları 

Araç kontrol sistemi ve batarya yönetim sistemi birlikte imal edildiğği için maliyet 
listeleri ortaktır, haricen alınan malzemelerin tutarı yaklaşık olarak 2694 ₺ dir. Maliyet 
listeleri ve donanım ve yazılım dökümanlarının linkleri aşağıda verilmiştir. 

Maliyet dökümanları linki : 
https://s6.dosya.tc/server3/urxnfl/Arac_Kontrol_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.rar.htm
l 

Donanım ve yazılım dökümanları linki:  

https://s6.dosya.tc/server3/zgr3na/Arac_Kontrol_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Doku
manlari.rar.html 

Sistemin çalışma ve tanıtım videosu aşağıdaki linkte verilmiştir: 

https://s5.dosya.tc/server4/o1qc3a/arac_kontrol_sistemi.rar.html 

 

 

https://s6.dosya.tc/server3/urxnfl/Arac_Kontrol_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/urxnfl/Arac_Kontrol_Sistemi_Maliyet_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/zgr3na/Arac_Kontrol_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Dokumanlari.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/zgr3na/Arac_Kontrol_Sistemi_Donanim_ve_yazilim_Dokumanlari.rar.html
https://s5.dosya.tc/server4/o1qc3a/arac_kontrol_sistemi.rar.html
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12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 
Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların kısa devre olması veya yüksek akım 
çekilmesi durumunda ısınıp patlayabilmektedir. Bu durumu engellemek için çeşitli 
güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu güvenlik önlemlerinden biri aracın şasesi ile yüksek 
voltajlı alt parçalarının elektriksel izolasyonunun izlenebilmesi için izolasyon izleme 
cihazı tasarlanacaktır. 

a) Devre Tasarımı 

İzolasyon izleme cihazı tasarımına şase ile yüksek voltajlı parçaların elektriksel olarak 
izole olup olmadığını ölçebilecek bir devre yapısı belirlenerek başlanacaktır. 

Belirlenen devre aşağıdaki gibidir; 

 

Şekil 12.1: İzolasyon kaçağı ölçüm devresi 

Araçtaki izolasyon kaçağını ölçebilmek için üstteki devre yapısı kullanıldı. Direnç 
değerleri aracın şase ile yüksek voltajlı elemanları arasındaki izolasyon direncini 
düşürmemesi için >1 MΩ olarak belirlendi. İzolasyon direncindeki değişimleri 
algılayabilmek ve mikrodenetleyiciye aktarabilmek için R3 direnci üzerindeki voltajdan 
yararlanılacaktır. 

Devrenin çalışma mantığı kısaca; 

Bataryanın artı terminali ile şase arasında herhangi bir izolasyon kaçağı olması 
durumunda, bataryanın artı terminali ile şase arasındaki direnç değeri düşecek 
dolayısıyla voltaj değeri düşecek ve gerilim bölücü mantığı ile R3 direnci üzerindeki 
voltaj artacaktır. Bu sayede batarya artı ucu ile şase arasındaki izolasyon kaçağı 
anlaşılmış olacaktır. 

Benzer şekilde bataryanın eksi terminali ile şase arsasında izolasyon kaçağı olması 
durumunda o kısımdaki eşdeğer direnç düşecek bunun sonucunda R3 direnci 
üzerindeki voltaj değeri düşecektir. Bu sayede batarya eksi terminali ile şase 
arasındaki izolasyon kaçağı anlaşılmış olacaktır. 
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İzolasyon kaçağının hangi kısımda olduğunun belirlenmesi ve izolasyon direnci hesabı 
aşağıdaki gibidir; 

İzolasyon kaçağı olmadığı durumda R3 direnci üzerindeki gerilim aşağıdaki formül ile 
mikrodenetleyici ile yazılım tarafından hesaplanacaktır. 

         (12.a.1) 

         (12.a.2) 

      (12.a.3) 

R3 direnci üzerindeki voltaj değeri yukarıda hesaplanan  değerinden büyükse 
batarya artı ile şase arasında, küçükse batarya eksi terminali ile şase arasında 
izolasyon kaçağı olduğu belirlenebilecektir. Eğer ölçülen voltaj ile yukarıda hesaplanan 
voltaj yaklaşık olarak aynı ise izolasyon kaçağı yok demektir. 

Minimum izolasyon kaçağı direnci 150 kΩ olarak alındı. Yani tasarlanan izolasyon 
izleme cihazı 150 kΩ’ dan daha düşük bir izolasyon direnci ölçmesi durumunda uyarı 
verecek şekilde tasarlanmıştır. Teorik hesaplamalar aşağıdaki gibidir; 

Batarya artı ile şase arasında kaçak olması durumunda; 

     (12.a.4) 

  (12.a.5) 

          (12.a.6) 

     (12.a.7) 

    (12.a.8) 

 

Hesaplamalara göre  olduğunda batarya artı terminali ile şase arasında 
izolasyon kaçağı olduğu anlaşılacaktır. 

Batarya eksi terminali ile şase arasında kaçak olması durumunda; 

    (12.a.9) 

     (12.a.10) 

    (12.a.11) 

          (12.a.12) 
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 (12.a.13) 

       
 (12.a.14) 

      (12.a.15) 

 

Hesaplamalara göre  olduğunda şase ile batarya eksi terminali arasında 150 
k ohm dan daha düşük bir kaçak olduğu anlaşılacaktır. 

i. İzolasyon kaçağı direnci hesapları 

Araçta oluşabilecek izolasyon kaçağı dirençleri aşağıdaki yöntemlerle hesaplandı. 

  

  

 Olduğu durum değerlendirilirse batarya artı terminali ile şase arasında 
kaçak vardır. Kaçak direnç değeri, kaçak olmayan batarya eksi terminali ile şase 
arasındaki gerilim ve akım değerlerinden yola çıkılarak aşağıda hesaplandı. 

          (12.a.16) 

           (12.a.17) 

          (12.a.18) 

       (12.a.19) 

       (12.a.20) 

   (12.a.21) 

 olduğu durum değerlendirilirse batarya aksi terminali ile şase arasında 
kaçak vardır. Kaçak direnç değeri, kaçak olmayan batarya artı terminali ile şase 
arasındaki gerilim ve akım değerlerinden yola çıkılarak aşağıdaki gibi hesaplandı. 

          (12.a.22) 

          (12.a.23) 

           (12.a.24) 

      (12.a.25) 
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       (12.a.26) 

  (12.a.27) 

 olduğu durumda izolasyon kaçağı yoktur. İzolasyon kaçak dirençleri 
izolasyon ölçüm cihazı iç dirençlerine eşittir. 

b) Simülasyon Çalışmaları 

Tasarlanan devrenin çeşitli izolasyon kaçağı direnç değerlerine göre çıkışları 
simülasyon ortamında gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 12.2: Simülasyon Çalışması 



 

121 
 

 

Şekil 12.3 : İzolasyon izleme cihazına ait yazılım 
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13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 
Aracın direksiyon sistemi Direksiyon simidi, Direksiyon mili, Direksiyon dişli kutusu ve 
bağlantı kollarından oluşmaktadır. Direksiyon sisteminin modellemesi yapıldıktan 
sonra hareketli parçaların ve direksiyon kutusunun montajı gerçekleştirilmiştir. 
Tasarlanan direksiyonun sisteminin Şekil 13.1’de CAD modeli ve Şekil 13.2’de Teknik 
resmi görülebilir. 

 

Şekil 13.1: Direksiyon Sistemi CAD modeli 

 

Şekil 13.2: Direksiyon Sistemi Teknik Resim 

a) Aracın ön düzen geometrisinin açı ve mesafe değerleri 
i) Kamber Açısı 

Tekerlek Merkez ekseninin, dikey eksenle yapmış olduğu açı referans alındığında arka 
tekerlekler için 5°’lik kamber açısı, ön tekerlekler için 0°’lik kamber açısı 
verilmiştir. Kamber açısı ve Toe-in açısı arasındaki bağıntı göz önünde 
bulundurularak ön tekerlekler için Kamber açısı oluşturulmamıştır. 
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Şekil 13.3: Kamber Açısı  

ii) Kaster Açısı  

Aks piminin alt ve üst salıncak rotillerini birleştiren doğrunun aracın önüne doğru 
yaptığı kaster açısı, düşük hızlarda aracın manevra kabiliyetini arttırmak adına %2’lik 
açı oluşturacak şekilde araca konumlandırılmıştır. Negatif kaster açısı, aracın ani 
şekilde tekerleğin hareket yönünün değişmesi durumunda, araç ön tekerleklerinin eski 
konumuna dönmesine yardımcı olurken ek olarak aracın ileri sürüş kararlılığını 
artırmaktadır.  

 

Şekil 13.4: Kaster Açısı  

iii) King-Pim (Direksiyon Ekseni) Açısı 

Süspansiyon sisteminin, dikey ekseninin aracın düşey eksenine göre yaptığı açı, 
tekerleklere gelen yükün king-pim burçları, rotiller ve tüm bağlantı parçalar üzerinde 
oluşturduğu kasıntı ve zorlamaları azaltmak amacıyla %8’lik bir açı oluşturacak şekilde 
seçilmiştir. Tekerlek ekseniyle King-Pim ekseninin yere temas noktalarının birbirine 
yaklaştırılması parçalar üzerindeki kasıntı ve zorlamaları azaltırken direksiyonun da 
dönmesini kolaylaştırmaktadır. King-Pim açısı ve Kaster açısındaki bağıntı göz önünde 
bulundurulduğunda King-Pim açısı ve Kaster açısı optimum değerde tutulmuştur. 
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Şekil 13.5: King-Pim Açısı      Şekil 13.6: Toe Açısı 

iv) Toe Açısı 

Araç doğrusal hareket ederken tahrik tekerleklerinin ve yükün etkisi ile ön tekerlekler, 
arkadan itişli araçlarda genellikle dışa doğru açılmaya eğimlidirler. Bu sebeple aracın 
optimum sürüş performansının korunabilmesi için araca %0.60’lık toe açısı verilmiştir. 
Aracın ön düzen geometrisinde kamber bulunmadığı için değer düşük seçilmiştir. 

Şekil 13.6’da A < B olduğundan aracın Toe karakteristiğinin Toe-in olduğu görülebilir.  

 

Şekil 13.7: Toe-in Açısı  

b) Direksiyon Oranının Hesaplanması 

Aracın direksiyon oranının hesabının yapılmasında Direksiyon simidinin dönme açısı 
ile Ön tekerlek dönme açısı referans alınmaktadır. Rot ayar cihazından alınan değerler 
ile ön tekerlek dönme açıları elde edilmiştir. Elde edilen örnek değer Şekil 13.8’de 
verilmiştir.  
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  Şekil 13.8: Rot  Ayar Cihazı                                  13.9: 270° derece direksiyon 

 
Şekil 13.9’da direksiyon simidinin tam tur konumu görülebilmektedir. Direksiyon sağ 
tarafa çevirildiğinde 270°’lik açıda tam turunu tamamlamaktadır. 
  
Aracın Direksiyon simidi dönme açısı sağ ve sol olmak üzere toplam 540°, sol tekerlek 
28.2° ve sağ tekerlek 27.1° dönüş açısına sahiptir. 
 

 

 

Referans alınan değerler doğrultusunda direksiyon oranı 9.81 olarak bulunur. 

c) Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının 
hesaplanması 
 

i) Bisiklet Modeline göre Dönme Yarıçapı 

 

Şekil 13.10: Ackerman Prensibini Bisiklet Modeli 

Aracın sağ ve sol taker maksimum dönüş açıları farkını dengelemek için modelin açı 
değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak işlem yapılmalıdır. 
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Formülü ile cot(δ)≌1,546 bulunur. Bu değer cot(32.9°) açısına tekabül etmektedir. 

 

eşitliğinden Dönme Yarıçapı R = 424,08 cm bulunur. 

ii) SAE standartlarına göre Dönme Yarıçapı 

Sağ ve Sol tekerleklerin maksimum dönüş açıları farklı derecelerde olduğu her iki 
tekerlek için Dönme Yarıçapı hesaplanmalıdır. 

 

Formülü ile SAE standartlarına göre Dönme Yarıçapı hesaplanabilir. 

a) Sağ Tekerlek Dönme Yarıçapı 

 

eşitliğinden sağ tekerlek için aracın Dönme Yarıçapı R = 494,56 cm bulunur. 

b) Sol Tekerlek Dönme Yarıçapı 

 
eşitliğinden sağ tekerlek için aracın Dönme Yarıçapı R = 515,92 cm bulunur. 

d) Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının 
alması gereken değerleri  

 

Şekil 13.11: Ackerman Prensibi 
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İdeal Dönme Şartının Elde Edilebilmesi 

ℓ = 234 cm ( Ön ve Arka akslar Arası Mesafe) 

w = 116 cm (Ön Tekerlek İz Genişliği) 

x1 = 27.1° (Sağ Tekerlek Maksimum Dönüş Açısı) 

x2 = 28.2° (Sol Tekerlek Maksimum Dönüş Açısı) 

Sağ ve Sol tekerleklerin maksimum dönüş açısı farklı derecelerde olduğu için 
Ackerman prensibinin ideal dönme şartı ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 

                 

       

  

 
i) Sağ Tekerlek Maksimum Dönüş Açısı için İdeal Dönme Şartı 

x1 = 27.1° için ; 

 
formülü ile iz genişliğinin aks mesafesine oranı üzerinden cot(δ0) açısı elde edilmelidir.  

 
Şartının sağlanabilmesi için kotanjant açısı 23° bulunur. 

ii) Sol Tekerlek Maksimum Dönüş Açısı için İdeal Dönme Şartı 

x2 = 28.2° için ; 

 

formülü ile iz genişliğinin aks mesafesine oranı üzerinden cot(δ0) açısı elde edilmelidir.  

 

Şartının sağlanabilmesi için kotanjant açısı 22.2° bulunur. 
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Aracın w/ℓ = 0.495 oranından Şekil 13.12’de diğer açı değerleri yaklaşık olarak 
görülebilir. 

 

Şekil 13.12: Ackerman Ön Tekerlek Kondisyonu 

e) Direksiyon açısına göre iç tekerlek ve dış tekerlek dönüş açıları 

İç ve dış taker dönüş açıları Şekil 13.13’de ve direksiyon simidine göre dönüş 
açıları Şekil 13.14’de görülebilir. 

 
                 Şekil 13.13                                                 Şekil 13.14 

Direksiyon simidi sağ ve sol toplam 540°’lik dönme açısına sahiptir. Tekerlek 
açıları ise sağ tarafa 27.1°’lik açı yaparken sol tarafa ise 28.2°’lik bir açı ile 
hareket etmektedir. Direksiyon sistemi tasarımında tekerleklerin gövde ve 
diğer parçalar arasındaki mesafesi minimum > 1 cm olacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
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14. Kapı Mekanizması  
a) Kapı sisteminin CAD modeli 

 

Şekil 14.1: kapı mekanizmasına ait montaj görseli 

Aracın kapı ağırlığı 5.4 kg olup sandviç panel yöntemi ile üretimi çift katmanlı olarak 
yapılmıştır . Kapılarda her biri 20 kg yükü taşıyabilecek 2 adet yaprak menteşe 
kullanılmıştır. Kapı içlerinde fiberglass üzerine iç döşeme yapılmıştır. Kapılarda 
kullanılan menteşeler alt ve üst noktalara yakın konumlandırılmıştır. Kapı menteşe 
boyutları 4x8cm boyutlarındadır. Karoser tarafına metal güçlendirme çubukları 
kullanılarak kapının ve karoserin tam mukavemeti sağlanmıştır. Kapı menteşesine ve 
kilidine ait görsel aşağıda verilmiştir.  

 

Şekil 14.2: Kapı menteşesine ve kilidine ait görseller 

Kapıların karoser tarafında bulunan kısmında 2cm’lik flanş çerçeve yapılmıştır. Bu 
çerçevenin etrafına sızdırmazlık için kapı contası çekilmiştir. Dışarıdan herhangi bir 
kalınlıkta malzeme içeriye girememektedir. Kapının montajlanmış haline ait .stp 
uzantılı dosya ve kapının çalışma videosu aşağıdaki linklerde verilmiştir. 

Kapı mekanizmasının gösterildiği videoya ait link: 
https://s6.dosya.tc/server3/rkgsbp/DSC_0560_1.mp4.html 

Kapı mekanizmasının montajlanmış .x_t uzantılı dosya linki:  

https://s6.dosya.tc/server3/vw2qql/arac_kapi_montaj.x_t.html 

https://s6.dosya.tc/server3/rkgsbp/DSC_0560_1.mp4.html
https://s6.dosya.tc/server3/vw2qql/arac_kapi_montaj.x_t.html
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15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

a) Teknik Çizimler 

 

b) Şasi Tasarımı ve Mukavemet Analizi 

Şasi tasarımı solidworks üzerinden yapılmıştır. Şasi malzemesi olarak alüminyum 
6063 serisi alüminyum profil kullanılmıştır. Şasi ağırlığı toplam da 35 kg’dır. 

 

Şekil15.1: Şasi tasarımına ait görsel 
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Şekil 15.2: Şasi tasarımına ait görsel  

Şasi tasarımı yapılırken karoser ile montaj noktaları tasarıma dahil edilmiştir. Elektrik 
tesisatı ve diğer donanımların hepsi daha sonrasında montajlanarak üretim öncesi 
planlama yapılmıştır. 

 

Şekil 15.2: Aracın solidworks üzerinde montajlanmış görselleri 

Aracın karoser, far, difüzörler, aynalar ve diğer mekanik donanımlarının tasarımının ve 
imalatının tamamı takımımız tarafından yapılmıştır. Aşağıdaki görselde tasarlanmış ve 
üretimi tamamlanmış  nihai ürünler gösterilmiştir. 

 

Şekil 15.3: Tasarlanmış ve tamamlanmış ürünlere ait görseller 
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Şekil 15.4: Şasi rollbar desteklerine ait teknik resim 

 

Şekil 15.6: Şasi arka rollbar desteğine ait analiz görüntüsü 

Ansys programı üzerinde yapılmış olan statik analiz sonucunda arka rollbar 
desteğinde oluşan total deformasyon değeri 908/200(H/200)=4,54 mm değerinin 
altında bir sonuç elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen değer 3.4392 mm 
değeridir. Sistemin emniyet katsayısı 1.32 dir. 

 

Şekil 15.7: Şasi ön rollbar desteğine ait analiz görüntüsü 

Ansys programı üzerinde yapılmış olan statik analiz sonucunda ön rollbar desteğinde 
oluşan total deformasyon değeri 692,71/200(H/200)=3,4635 mm değerinin altında bir 
sonuç elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen değer 0,90565 mm değeridir. 
Sistemin emniyet katsayısı 3.824 dür. 

Şasi üzerinde oluşan von-mises gerilme değerleri arka rollbar desteğinde maksimum 
27.605 MPa ön rollbar desteğinde ise 19.606 MPa dır. 
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Aracın akış analizi solidworks flow simulation kısmında yapılmıştır. Analize ait 
sonuçlar aşağıda bulunan görsellerde verilmiştir. 

 

 

Şekil 15.8: Aracın akış analiz sonuçlarına ait görseller 

c) Dış Kabuk Üretimi  

 

Şekil 15.9: Araç strafor modeli üretim aşamaları 

Araç karoserinin modellenmesi cnc-router makinesi üzerinden strafor malzeme ile 
yapılmıştır. Strafor model toplamda 14 parçanın birleştirilmesi ile oluşmaktadır. 
Strafor malzemenin polyesterden etkilenmemesi için dış katmanı epoksi malzeme ile 
kaplanmıştır. 
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Şekil 15.10: Araç strafor modelinin kalıp aşamasına hazırlanması 

Strafor model kalıba hazırlandıktan sonra kalıp çıkma açısına göre 6 parçaya 
ayrılarak kalıplama işlemi tamamlanmıştır. Kalıplama süreci üzerinde cam ve kapı 
boşluklarının tamamı belirlenerek uygulama yapılmıştır. Kapılar ve kaput bölgelerinde 
sandviç panel prosesi kullanılarak fiber dayanımı artırılmış ve karoser üzerindeki 
esneme miktarı azaltılmıştır. 

 

Şekil 15.11: Araç kalıplama işlemine ait görsel 

 

Şekil 15.12: Kalıp sonrası ürün ve iç göğüs modeline ait görsel 

Yukarıda görüldüğü üzere kalıp içerisinden çıkan ürün temizlenmek üzerine 
hazırlanmıştır. Sağ resimde görülen model cnc üretim yöntemi maliyetli olacağından 
şablonlama yöntemi ile yapılmıştır. Araç dış ve iç tasarımının tamamı takım 
üyelerimize aittir. 
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Şekil 15.13: Aracın karoser aksamının son haline ait görsel 

Aracın tamamının montajlanmış içeriği solidworks .x_t parasolid uzantılı olarak linkte 
verilmiştir. Tek dosya içerisinde bütün parçalar bulunmaktadır. 

Montaj Dosya linki: https://s6.dosya.tc/server3/r7udv9/arac_montaj.x_t.html 

3d pdf linki: https://s6.dosya.tc/server3/wlj1vr/arac_montaj.pdf.html 

 

d) Enerji Tüketim Hesabı 

   

  

  

  

  

   

   

  

 

https://s6.dosya.tc/server3/r7udv9/arac_montaj.x_t.html
https://s6.dosya.tc/server3/wlj1vr/arac_montaj.pdf.html
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e) Maliyet Hesabı 

Araç üzerinde kullanılan bütün malzemelerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu 
tablonun içerisindeki malzemelerin mevcut olan dijital faturaları ekte verilmiş olan link 
içerisinde bulunmaktadır. Gelişim raporu desteğinin tamamı kullanılmıştır. 

 
Fatura ve sipariş dökümlerinin linki: 
https://s6.dosya.tc/server3/jiutyf/Maliyet_Listesi.rar.html 
 
 

https://s6.dosya.tc/server3/jiutyf/Maliyet_Listesi.rar.html
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Parça 
num. Proje Alanı 

Montaj/Parça 
# Montaj Bileşen  

 Birim 
maliyeti  Miktar 

Malzeme 
Maliyeti 

İşlem 
Maliyeti 

Bağlantı 
Elemanı 
Maliyeti 

Teçhizat 
Maliyeti 

Toplam 
Maliyet Malzeme 

1 Fren sistemi  FR2101   Ön Fren Sistemi    -  -   
2 Fren sistemi  001 Ön Fren Sistemi  Fren diski 50.00 2 100.00 - 10.00 - 110.00  
3 Fren sistemi  002 Ön Fren Sistemi  Kaliper  140.00 2 280.00 - - - 280.00  
4 Fren sistemi  003 Ön Fren Sistemi Fren Merkezi 40.00 1 40.00 - 20.00 - 60.00  
5 Fren sistemi  FR2102   Arka Fren Sistemi    -  -   
6 Fren sistemi  001 Arka Fren Sistemi Fren diski  50.00 2 100.00 - 10.00 - 110.00  
7 Fren sistemi  002 Arka Fren Sistemi Kaliper 140.00 2 280.00 -  - 280.00  
8 Fren sistemi  003 Arka Fren Sistemi Fren merkezi 40.00 1 40.00 - 20.00 - 60.00  
9 Fren sistemi  FR2103   Fren Hattı Montajı    -  -   
10 Fren sistemi  001 Fren Hattı Montajı Fren pompası 170.00 1 170.00 - 30.00 - 200.00  
11 Fren sistemi  002 Fren Hattı Montajı Hidrolik boru hattı 25.00 1 25.00 - - - 25.00  
12 Fren sistemi  003 Fren Hattı Montajı Hidrolik Fren Yağı 20.00 2 40.00 - - - 40.00  
  Fren Sistemi     Alan Toplamı  14 1,075.00 - 90.00 - 1,165.00  
13 Motor & Aktarım organı MO2101   Motor         
14 Motor & Aktarım organı 001 Motor QS205 3000W BLDC HUB MOTOR 3,884.40 2 7,768.80 - 65.00 - 7,833.80  
15 Motor & Aktarım organı 002 Motor Motor Bağlantı Parçası 400.00 2 135.00 665.00 - - 800.00  
16 Motor & Aktarım organı 003 Motor Motor Jant Bağlantı Flanşı 200.00 2 180.00 220.00 - - 400.00  
17 Motor & Aktarım organı MO2102   Elektronik Diferansiyel Bileşenleri         

18 Motor & Aktarım organı 001 
Elektronik Diferansiyel 
Bileşenleri Elektronik Direksiyon Kiti 410.00 1 270.00 110.00 30.00 - 410.00  

19 Motor & Aktarım organı 002 
Elektronik Diferansiyel 
Bileşenleri ADC&DAC Bileşenleri 270.00 1 220.00 - 50.00 - 270.00  

  Motor & Aktarım organı     Alan Toplamı  8 8,573,80 995.00 145.00 - 9,713.80  

20 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi BYS2101   Batarya Yönetim Sistemi         

21 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 001 Batarya Yönetim Sistemi 

Bys anakart pcb üretimi(Sadece 3 
tanesi montajlıdır) 414.60 5 1,800.00 173.00 60.00 40.00 2,073.00  

22 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 002 Batarya Yönetim Sistemi 

Bys balans kartı pcb üretimi(Sadece 
3 tanesi montajlıdır) 370.20 5 1.500.00 251.00 60.00 40.00 1,851.00  

23 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 003 Batarya Yönetim Sistemi 

Bys akım kartı pcb üretimi (Sadece 
3 tanesi montajlıdır) 226.80 5 900.00 134.00 40.00 60.00 1,134.00  

24 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 004 Batarya Yönetim Sistemi Bys kullanıcı izleme ekranı  1,144.05 1 1,144.05 - - - 1,144.05  

25 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi YŞB2101   Yerleşik Şarj Birimi         

26 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 001 Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik Şarj Birimi Pcb 
Üretimi(sadece 2 tanesi montajlıdır) 677.00 5 2,800.00 385.00 40.00 160.00 3,385.00  

27 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 002 Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik Şarj Birimi Dış alüminyum 
gövde 180.00 1 90.00 70.00 20.00 - 180.00  

28 
Batarya yönetim sistemi& 
Yerleşik şarj birimi 003 Yerleşik Şarj Birimi 

Yerleşik Şarj Birimi soğutucu devre 
elemanları kiti 110.00 1 110.00 - - - 110.00  

  Bms&Charger     Alan Toplamı  23 8,344.05 1,013.00 220.00 300.00 9,877.05  
29 Motor Sürücü MOS2101   Motor Sürücü         
30 Motor Sürücü 001 Motor Sürücü  KLS7245H motor sürücü 2,652.00 2 5,304.00 - 20.00 - 5,324.00  
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31 Motor Sürücü 003 Motor Sürücü  Can-Bus modülü 273.00 2 546.00 - - - 546.00  
  Motor Driver     Alan Toplamı  4 5,850.00 - 20.00 - 5,870.00  

Parça 
num. Proje Alanı 

Montaj/Parça 
# Montaj Bileşen  

 Birim 
maliyeti  Miktar 

Malzeme 
Maliyeti 

İşlem 
Maliyeti 

Bağlantı 
Elemanı 
Maliyeti 

Teçhizat 
Maliyeti 

Toplam 
Maliyet Malzeme 

32 Şasi & Gövde ŞG2101   Pedal Kutusu Montajı      -  - 
33 Şasi & Gövde 001 Pedal Kutusu Montajı Elektronik Gaz Pedalı 260.00 1 220.00 30.00 10.00 - 260.00 - 
34 Şasi & Gövde 002 Pedal Kutusu Montajı Elektronik Fren Pedalı 260.00 1 220.00 30.00 10.00 - 260.00 - 
35 Şasi & Gövde ŞG2102   Şasi & Gövde Montajı     - - - - 
36 Şasi & Gövde 001 Şasi & Gövde Montajı Araç Gövde Strafor Modeli 11,800.00 1 6300.00 4500.00 - 1000.00 11,800.00 - 
37 Şasi & Gövde 002 Şasi & Gövde Montajı Araç Gövde Modelinin Kalıbı 7,500.00 1 3500.00 4000.00 - - 7,500.00 - 

38 Şasi & Gövde 003 Şasi & Gövde Montajı 
Araç Gövdesi(+ Boya-
görselleştirme) 7,500.00 1 3000,00 4500,00 - - 7,500.00 - 

39 Şasi & Gövde 004 Şasi & Gövde Montajı Araç İç Dizayn 4,000.00 1 2,500.00 1,500.00 - - 4,000.00 - 
40 Şasi & Gövde 005 Şasi & Gövde Montajı Araç Alüminyum şasi 6,300.00 1 4,000.00 1,500.00 - 800.00 6,300.00  
41 Şasi & Gövde 006 Şasi & Gövde Montajı Araç Plexiglass Camlar 100.00 5 400.00 100.00 - - 500.00 - 
  Şasi & Gövde     Alan Toplamı  12 20,140.00 16,160.00 20.00 1,800.00 38,120.00  
42 Aletler & Kablolama EL2101   Batarya Montajı    -  -  - 
43 Aletler & Kablolama 001 Batarya Montajı 18650 Samsung Li-ion Pil 32.53 756 24,592.68 - 1,080.00 - 25.672,68 - 
44 Aletler & Kablolama 002 Batarya Montajı Seramik Hücre Blokları 15.00 18 270.00 - - - 270.00 - 

45 Aletler & Kablolama 003 Batarya Montajı 
Batarya Paketi (pano+montaj 
elemanları+Soğutma) 750.00 1 750.00 - 20.00 - 770.00 - 

46 Aletler & Kablolama EL2102   Fren Lambası Montajı    -  -  - 
47 Aletler & Kablolama 001 Fren Lambası Montajı Fren lambası 35.00 2 70.00 30.00 25.00 - 125.00 -- 
48 Aletler & Kablolama 002 Fren Lambası Montajı Arka Sinyal Lambası 62.50 2 70.00 30.00 25.00 - 125.00 - 
49 Aletler & Kablolama EL2103   Gösterge Paneli Montajı    - - -  - 
50 Aletler & Kablolama 001 Gösterge Montajı Hız Gösterge Ekranı 781.23 1 781.23 - - - 781.23 - 
51 Aletler & Kablolama 002 Gösterge Montajı Hız Gösterge Paneli 262.00 1 172.00 90.00 - - 262.00 - 
52 Aletler & Kablolama EL2104   Araç Kontrol Sistemi Montajı    - - - - - 

53 Aletler & Kablolama 001 
Araç Kontrol Sistemi 
Montajı 

AKS Pcb Üretimi (sadece 3 tanesi 
montajlıdır) 380.20 5 1350.00 351.00 - 200.00 1,901.00 - 

54 Aletler & Kablolama 003 
Araç Kontrol Sistemi 
Montajı 

AKS Sensörler,Haberleşme Birimleri 
ve Sigortalar 470.00 1 470.00 - 40.00 - 510.00 - 

55 Aletler & Kablolama EL2105   Kablo Demeti Montajı    -  - - - 
56 Aletler & Kablolama 001 Kablo Demeti Montajı Gerekli kablolar 300.00 1 300.00 - 50.00 - 350.00 - 
57 Aletler & Kablolama 002 Kablo Demeti Montajı Kablo Kanalları 90.00 1 90.00 - - - 90.00 - 
58 Aletler & Kablolama 003 Kablo Demeti Montajı Kablo düzenleme Klipsleri 25 5 125.00 - - - 125.00 - 
  Aletler & Kablolama     Alan Toplamı  794 29,040.91 501.00 1240.00 200.00 30,981.91  
59 Tamamlayıcı Parçalar MS2101   Çeşitli Montajlar   - - - - - - 
60 Tamamlayıcı Parçalar 001 Çeşitli Montajlar Koltuk  2,582.70 2 5,145.40 - 20.00 - 5,165,40 - 
61 Tamamlayıcı Parçalar 002 Çeşitli Montajlar Yangın Perdesi  120.00 1 105.00 - 15.00 - 120.00 - 
62 Tamamlayıcı Parçalar 003 Çeşitli Montajlar Roll Bar & Roll cage 110.00 2 220.00 - - - 220.00 - 
63 Tamamlayıcı Parçalar 004 Çeşitli Montajlar Emniyet Kemeri 1,256.61 2 2,513.22 - 20 - 2,533.22 - 
  Tamamlayıcı Parçalar     Alan Toplamı  7 7,983.62  55.00  8,038.62  
64 Direksiyon Sistemi ST2101   Direksiyon Kutusu & Mil Montajı     -    

65 Direksiyon Sistemi 001 
Direksiyon Kutusu & Mil 
Montajı Direksiyon Kutusu 720.00 1 600.00 - 120.00 - 720.00  

66 Direksiyon Sistemi ST2102   Direksiyon Dişli & Mafsal Montajı 110.00 1 40.00 30.00 40.00  110.00  
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67 Direksiyon Sistemi 001 
Direksiyon Dişli & Mafsal 
Montajı Mafsal 80.00 3 240.00 - - - 240.00  

68 Direksiyon Sistemi 002 
Direksiyon Dişli & Mafsal 
Montajı Direksiyon Mili 80.00 1 60.00 - 20.00 - 80.00  

Parça 
num. Proje Alanı 

Montaj/Parça 
# Montaj Bileşen  

 Birim 
maliyeti  Miktar 

Malzeme 
Maliyeti 

İşlem 
Maliyeti 

Bağlantı 
Elemanı 
Maliyeti 

Teçhizat 
Maliyeti 

Toplam 
Maliyet Malzeme 

69 Direksiyon Sistemi ST2103   Direksiyon Sistemi Montajı         
70 Direksiyon Sistemi 001 Direksiyon Sistemi Montajı Quick Release Aparatı 220.00 1 180 30 10.00 - 220.00  
71 Direksiyon Sistemi 002 Direksiyon Sistemi Montajı Direksiyon 190.00 1 190 - - - 190.00  
72 Direksiyon Sistemi ST2104   Rot Kolu Montajı         
73 Direksiyon Sistemi 001 Rot Kolu Montajı Rot başlığı 35.00 2 60 - 10.00 - 70.00  
74 Direksiyon Sistemi 002 Rot Kolu Montajı Rot Kolu 50.00 2 90 - 10.00 - 100.00  
  Direksiyon Sistemi     Alan Toplamı  12 1,460.00 60.00 210.00  1,730.00  
75 Süspansiyon & Sönümleyici SU1601   Ön Sol Montaj         
76 Süspansiyon & Sönümleyici 001 Ön Sol Montaj Süspansiyon Yayı (+2 adet burç) 130.00 1 110.00 20.00 - - 130.00  
77 Süspansiyon & Sönümleyici 002 Ön Sol Montaj Alt Salıncak Kolu (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
78 Süspansiyon & Sönümleyici 003 Ön Sol Montaj Üst Salıncak Kolu (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
79 Süspansiyon & Sönümleyici SU1602   Ön Sağ Montaj      - -   
80 Süspansiyon & Sönümleyici 001 Ön Sağ Montaj  Süspansiyon Yayı 130.00 1 110.00 20.00 - - 130.00  
81 Süspansiyon & Sönümleyici 002 Ön Sağ Montaj  Alt Salıncak Kolu (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
82 Süspansiyon & Sönümleyici 003 Ön Sağ Montaj  Üst Salıncak Kolu (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
83 Süspansiyon & Sönümleyici SU1603   Arka Sol Montaj     - -   
84 Süspansiyon & Sönümleyici 001 Arka Sol Montaj Süspansiyon Yayı 130.00 1 110.00 20.00 - - 130.00  
85 Süspansiyon & Sönümleyici 002 Arka Sol Montaj Alt Salıncak Kolu  (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
86 Süspansiyon & Sönümleyici 003 Arka Sol Montaj Üst Salıncak Kolu (+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
87 Süspansiyon & Sönümleyici SU1604   Arka Sağ Montaj     - -   
88 Süspansiyon & Sönümleyici 001 Arka Sağ Montaj Süspansiyon Yayı 130.00 1 110.00 20.00 - - 130.00  
89 Süspansiyon & Sönümleyici 002 Arka Sağ Montaj Alt Salıncak Kolu (+3 adet Burç)  120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
90 Süspansiyon & Sönümleyici 003 Arka Sağ Montaj Üst Salıncak Kolu(+3 adet Burç) 120.00 1 90.00 30.00 - - 120.00  
  Süspansiyon & Sönümleyici     Alan Toplamı  12 1,160.00 320.00 - - 1,480.00  

91 
 
Tekerlekler & Lastikler WT2101    Ön Teker Montajı          

92 Tekerlekler & Lastikler 001 Ön Teker Montajı Jant || Lastik 500.00 2 1000.00 - - - 1000.00  
93 Tekerlekler & Lastikler 002 Ön Teker Montajı Porya  125.00 2 120.00 130.00 - - 250.00  
94 Tekerlekler & Lastikler 003 Ön Teker Montajı Bijonlar (Özel Yapılmış) 10.00 8 20.00 60.00 - - 80.00  
95 Tekerlekler & Lastikler 004 Ön Teker Montajı Jant Porya Flanşı 150.00 2 100.00 200.00 - - 300.00  
96 Tekerlekler & Lastikler WT2102   Arka Teker Montajı         
97 Tekerlekler & Lastikler 001 Arka Teker Montajı Jant || Lastik 500.00 2 1000.00 - - - 1000.00  
98 Tekerlekler & Lastikler 002 Arka Teker Montajı Porya  125.00 2 120.00 130.00 - - 250.00  
99 Tekerlekler & Lastikler 003 Arka Teker Montajı Bijonlar (Özel Yapılmış) 10.00 8 20.00 60.00 - - 80.00  
100 Tekerlekler & Lastikler 004 Arka Teker Montajı Jant Porya Flanşı 150.00 2 100.00 200.00 - - 300.00  
  Tekerlekler & Lastikler     Alan Toplamı  28 2480.00 780.00 - - 3,260.00  

    Maliyet raporu toplamı:  1026 
86,107.38 

₺ 
19,829.00 

₺ 
2,000.00  

₺ 
2,300.00 

 ₺ 
110,236.38 

₺  
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16. Araç Elektrik Şeması  

Araç elektrik şemasına ait pdf dosyası linkte verilmiştir: 
https://s6.dosya.tc/server3/18re11/KIZIELMA_ELEKTRIK_PLAN_SON__1_.pdf.html 

 

https://s6.dosya.tc/server3/18re11/KIZIELMA_ELEKTRIK_PLAN_SON__1_.pdf.html
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