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1. AraçÖzellikleriTablosu(Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3380,30mm 

Genişlik mm 1470,00mm 

Yükseklik Mm 996,53mm 

Şasi Malzeme Alüminyum boru profili 

Kabuk Malzeme Fiberglas,Karbon fiber 

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

Motor Tip  Diferansiyel 

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi tasarımı  

Motor gücü kW 3kW 

Motor verimliliği % %85 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 12kg 

Batarya type Li ion 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 72V 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 40Ah 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 84V 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 3kWh 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

#  

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 
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2. DinamikSürüşTesti(Zorunlu) 

 
https://youtu.be/Ry4Z-krxnN4 

 

3. YerliParçalar 

1. Motor  ElektromobilveHidromobiliçinzorunl

u 

☐ 

2. Motor sürücüsü ElektromobilveHidromobiliçinzorunl

u 

☐ 

3. Bataryayönetimsistemi (BYS) ElektromobilveHidromobiliçinzorunl

u 

☐ 

4. Yerleşikşarjbirimi Elektromobiliçinzorunlu ☐ 

5. Enerjiyönetimsistemi * Hidromobiliçinzorunlu ☐ 

6. Bataryapaketleme Opsiyonel ☐ 

7. Elektronikdiferansiyeluygulamas

ı 

Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☐ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrolsistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyonizlemecihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyonsistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapımekanizması Opsiyonel ☐ 

* Sadecehidromobilkategorisiiçin 

  

https://youtu.be/Ry4Z-krxnN4
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4. Motor(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunlu

dur; hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

Yeni gelen lastiklere uygun kontrol edebilecek aks ve diferansiyel sistemine göre 

motor kullanılacaktır . 

  ÖncekiTasarım YeniTasarım 

Motor Tipi :   

Motor FazGerilimi :   

Motor Gücü :   

Motor Devri :   

Motor Boyutları :   

Motor Ağırlığı :   

Motor Verimi :   

Motor Ana Boyutları :   

Stator Boyutu :   

Rotor Boyutu :   

SargıŞeması :   

Motor Optimizasyonu :   

ManyetikTasarımveAnalizModeli :   

Isıl TasarımveAnalizModeli :   

MekanikTasarımveAnalizModeli :   

Motor Test YöntemiveSonuçları :   

 

5. MOTOR SÜRÜCÜ (Ekip tarafından tasarlanmışsa detay zorunludur, hazır 

ürün ise kısaca açıklayınız) 
 

Bldc Motor Genel Bilgileri 

1) YAPI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 

BLDC motorlar bir tür senkron motordur. Bu, stator tarafından oluşturulan manyetik alan ile rotor 

tarafından oluşturulan manyetik alanın aynı frekansta döndüğü anlamına gelir. BLDC motorlarda 

normalde asenkron motorlarda görülen “kayma” yaşanmaz. 

2)STATOR 

Bir BLDC motorunun statoru, iç çevre boyunca eksenel olarak kesilmiş yarıklara yerleştirilmiş sarımları 

olan istiflenmiş çelik laminasyonlardan oluşur (Şekil 3'te gösterildiği gibi). Geleneksel olarak stator, bir 

endüksiyon motorununkine benzer; ancak sargılar farklı bir şekilde dağıtılır. Çoğu BLDC motorunda yıldız 

şeklinde bağlanmış üç stator sargısı vardır. Bu sargıların her biri, bir sargı oluşturmak üzere birbirine bağlı 
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çok sayıda sargı ile yapılmıştır. Yuvalara bir veya daha fazla bobin yerleştirilir ve sargı yapmak için 

birbirine bağlanır. Bu sargıların her biri, çift sayıda kutup oluşturmak için stator çevresine dağıtılır. İki tip 

stator sargısı çeşidi vardır: trapezoidal ve sinüsoidal motorlar. Bu ayrım, farklı tipte arka Elektromotor 

Kuvveti (EMF) vermek için stator sargılarındaki bobinlerin ara bağlantısı temelinde yapılır. 

3) ROTOR 

Rotor kalıcı mıknatıstan yapılmıştır ve alternatif Kuzey (K) ve Güney (G) kutuplarıyla iki ila sekiz kutup çifti 

arasında değişebilir. Rotordaki gerekli manyetik alan yoğunluğuna bağlı olarak, rotoru yapmak için uygun 

manyetik malzeme seçilir. Ferrit mıknatıslar geleneksel olarak kalıcı mıknatıslar yapmak için kullanılır. 

Teknoloji ilerledikçe, nadir toprak alaşımlı mıknatıslar popülerlik kazanıyor. Ferrit mıknatıslar daha 

ucuzdur ancak belirli bir hacim için düşük akı yoğunluğu dezavantajına sahiptirler. Buna karşılık, alaşım 

malzeme hacim başına yüksek manyetik yoğunluğa sahiptir ve rotorun aynı tork için daha fazla 

sıkıştırmasını sağlar. Ayrıca, bu alaşım mıknatıslar, boyut-ağırlık oranını iyileştirir ve ferrit mıknatıslar 

kullanan aynı boyuttaki motor için daha yüksek tork verir. Neodimyum (Nd), Samarium Kobalt (SmCo) ve 

Neodimyum, Ferrit ve Boron (NdFeB) alaşımı, nadir toprak alaşımlı mıknatısların bazı örnekleridir. Rotoru 

daha da sıkıştırmak için akı yoğunluğunu iyileştirmek için sürekli araştırmalar devam etmektedir. 

4)HALL SENSÖRÜ 

Fırçalı bir DC motorun aksine, bir BLDC motorun komütasyonu elektronik olarak kontrol edilir. BLDC 

motoru döndürmek için stator sargılarına sırayla enerji verilmelidir. Enerji verme sırasının ardından hangi 

sargıya enerji verileceğini anlamak için rotor konumunu bilmek önemlidir. Rotor konumu, stator içine 

yerleştirilmiş Hall etkisi sensörleri kullanılarak algılanır. Çoğu BLDC motorunda, motorun tahrik edilmeyen 

ucunda statora gömülü üç Hallsensörü bulunur. Rotor manyetik kutupları Hallsensörlerinin yanından 

geçtiğinde, sensörlerin yanından N veya S kutbunun geçtiğini gösteren yüksek veya düşük bir sinyal 

verirler. Bu üç Hallsensörü sinyalinin kombinasyonuna dayanarak, tam komütasyon sırası belirlenebilir. 

5) İŞLEM TEORİSİ 

Her komütasyon dizisi, pozitif güce enerji verilmiş sargılardan birine sahiptir (akım sargıya girer), ikinci 

sargı negatiftir (akım sargıdan çıkar) ve üçüncüsü enerjisiz durumda. Stator bobinleri ve kalıcı mıknatıslar 

tarafından oluşturulan manyetik alan arasındaki etkileşim nedeniyle tork üretilir. İdeal olarak, tepe tork, 

bu iki alan birbirine 90° olduğunda meydana gelir ve 

alanlar birlikte hareket eder. Motoru çalışır durumda tutmak için, rotor stator alanını yakalamak için 

hareket ederken, sargılar tarafından üretilen manyetik alan konumunu değiştirmelidir. “Altı Adımlı 

Komütasyon” olarak bilinen şey, sargılara enerji verme sırasını tanımlar. Altı adımlı komütasyon hakkında 

ayrıntılı bilgi ve bir örnek için “Komütasyon Sırası” bölümüne bakın. 

6) BLDC MOTORUN GENEL TEORİSİ 

Fırçasız bir DC motorun genel tanımı ve ardından fırçasız bir DC motorun kontrol konsepti verilmiştir. 

Fırçasız bir DC motorun Şekil 1'de gösterildiği gibi rotor ve stator olmak üzere iki ana parçası vardır. İç 

kısım stator, dış dairesel kısım ise rotor olarak adlandırılır. Rotor kalıcı mıknatıslara sahiptir ve stator üç 
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elektromıknatıstan oluşur. Bu elektromıknatıslar, alternatif akım nedeniyle farklı polariteye sahiptir. Bu 

nedenle üç fazlı rotor olarak adlandırılır. Genellikle, üç elektromıknatıs arasında 120 faz farkı vardır. Şekil 

1, rotorun saat yönünde dönme olgusunu gösterirken, elektromıknatısların polaritesi değişmeye devam 

ediyor. Rotoru sabit bir hızla döndürmek için polariteler sabit bir frekansta değiştirilir. 

 

Bir BLDC motorun bu temel kavramları, kontrol yapısının anlaşılmasına yardımcı olur. Dönen bir uzay 

vektörü üreten alternatif elektromıknatıslar. Bu vektör, aşağıdaki gibi önerilen yöntem izlenerek 

hesaplanır. Bu yöntem hesaplama süresini azaltır. Bir elektrik dönüşü, A, B ve C'nin voltaj vektörleri 

olduğu altı parçaya eşittir. Hem B hem de C sıfır ise ve A geriliminin değeri 255 ise, elde edilen vektör A 

yönünü gösterir. Bir alanda çalışabilmek için maksimum PWM değeri A gerilimine atanır, C kapatılır. ve B 

değiştirilebilir. Bu yöntem, her elektriksel dönüşün altı parçaya bölündüğünü ve her parçanın 255 adıma 

bölünebileceğini gösterir. Bu nedenle, her elektrik dönüşü 1524 adımdan oluşur. 
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7) HALL SENSÖRÜNE GÖRE SARGI ENERJİLENDİRME SIRASI 
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8) BLOK ŞEMASI 

 

9) ANAHTARLAMA SIRASI 
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A)DEVRE TASARIMI 
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B)KONTROL ALGORİTMASI 

Sensörlü trapezoidal kontrol algoritması ile sensörlerden aldığımız verileri 6 bölge vektör konrolü yapıyoruz. 

C) SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI 

Matlabsimülink de devre simülasyonuda yapılmıştır. 
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Hız 

 

 

Hallsensör 
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Gerilim

Anahtarlama sırası 
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Akım 

 

 

D) BASILI DEVRE ÇALIŞMALARI 

Asit için alt ve üst bakır hazır. 
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E) ÜRETİM ÇALIŞMALARI 
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F) MOTOR SÜRÜCÜ VERİMLİLİĞİ 

%90 

G) MOTOR SÜRÜCÜ KORUMASI 

Yüksek akım koruması için dc link girişinde 40A sigorta kullanıyoruz. 

 
SİMÜLASYON DOSYALARI EKTEDİR 
https://drive.google.com/drive/folders/1_APzRLwXdRQpwEjZfICDk07n5FIae6Z1?u
sp=sharing 
5.1.Karşılaştırma Tablosu 

 
  ÖNCEKİ TASARIM MEVCUT TASARIM 

ANAHTAR :  IRFP4568PbF 

SÜRÜCÜ ENTEGRESİ :  HCPL3120 

DENETLEYİCİ IC  :  STM32F042C6T6 

KONTROL ALGORİTMASI :  Sensörlü trapezoidal kontrol 

KORUMA DEVRESİ :  sigorta 

ELEKTRİK DEVRE TASARIMI :  KİCAD 

BASKILI DEVRE KARTI 

TASARIMI 
:  KİCAD 

BASKILI DEVRE KARTI 

ÜRETİMİ 
:  Jlcpcb 

YAZILIM ALGORİTMASI :  6 durum vektör takibi 

SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI :  Matlabsimülink 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR :   

BOYUT(PCB/Kutulu donanım  :  226X100mm 

GÜÇ/ AKIM/ GERİLİM :  72V 40A 3KW 

YETERLİLİK :  %100 

https://drive.google.com/drive/folders/1_APzRLwXdRQpwEjZfICDk07n5FIae6Z1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_APzRLwXdRQpwEjZfICDk07n5FIae6Z1?usp=sharing
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6. BataryaYönetimSistemi (BYS) 

(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunludur; 

hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

-V,I ve T ölçümleri 

Voltajve Akım Ölçümleri 

Voltaj ve akım ölçümlerini ACS712 ile sağlayarak oluşturduğumuz algoritmadaki ait olduğu struct 

birimlerine atanır ve buraya gelen veriler yazmış olduğumuz fonksiyonlarda kullandığımız elektronik 

parçanın hassasiyeti de dikkate alınarak işlenir. Çıkan sonuç bizim ekranda göreceğimiz asıl değerlerdir.  

 Akım ölçümü için kullanılan formüller: (a=ACS712’den alınan veri, b= genel akım hesabı, c= 

kullanılan ACS712’nin hassasiyeti dikkate alınarak oluşturulan son değer, d=  hassasiyet.) 

 d=0.100 için; 

 b=a*(20/1023.0) 

 c=(b-5)/d 

  

 Voltaj ölçümü için kullanılan formüller: (a=ACS712’den alınan veri) (Bu kısımda formül pota gore 

yani pottan alınan very voltaja çevrilmiştir.) 

 Voltaj=a*(3.26/4030) 

 

Sıcaklık Değerinin Ölçülmesi 

Sıcaklık değerini ölçmek için NTC kullanılmıştır. NTC’den alınan very doğrusal olarak artış göstermez bu 

nedenle direct olarak aldığımız veriyi kullanamayız. 

Sıcaklık değerini hesaplamak için kullanılan formül: 

 temprature = log(((40950000/AnalogValue)-10000)) 

 temprature=1/(0.001129148+(0.000234125+(0.0000000876741*temprature*temprature))*tem

prature) 
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 temprature = temprature-273.15 

a)DengelemeYöntemi 

Bu projede “PasifDengeleme” yöntemi kullanmaktayız. Pasif dengeleme yöntemi piller arasındaki gerilim 

farkının dirençler üzerinde yakılmasıyla oluşan bir dengeleme metodudur.Bu dengeleme yönteminde 

baraj değeri*  aşan  her bir hücre en düşük pil seviyesine gelene kadar direnç üzerinde enerjisi harcanır 

.Bu metod hem kolay kuruluma sahiptir hem de ucuz maliyetlidir. Bu metotta 3.7-4.2V aralığındaki 

pillerimizin harcaması için tip120 üzerinde yakılır. 

 

b) SOC TahminAlgoritması 

 

SOC Tahminiiçin, ACS712’den 

alınanveişlenerekeldeedilenvoltajdeğerikullanılacakveritipinedönüştürülerekkullanılmıştır. 

Farklıdeğeraralıklarıbelirlenerek her değeraralığıalttanveüsttensınırlandırılmıştır. Sınırlandırılan bu değer 
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aralıkları belirli şarj değerine eşit olacak şekilde bir algoritma oluşturulmuştur. Çıkan değerler sonuç 

kısmına kayıt olmak üzere başka bir struct yapısına atanmıştır.  

 

Bu algoritma: (socVotage= hesaplananvoltajdeğeri, Sonuclar.Soc= Sonuçlarınkayıtedildiğistruct 

yapısındaki SOC değeri) 

  socVoltage= (int)*(Voltage); 

  if(socVoltage>=3){ 

   Sonuclar.SoC= 90; 

   } 

  elseif(socVoltage>=2.60&&socVoltage<=2.99){ 

   Sonuclar.SoC=80; 

   } 

c)KontrolAlgoritması 

Her pil gerilim bölücü devreleri ile voltaj kontrolu sağlanmaktadır. 3.85-3.9V barajını açan her pil için 

PC817 optokuplörü açılarak dengeleme sistemine bağlantısı sağlanmaktadır. atmega2560 İşlemcimiz Her 
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pilin sırasıyla voltaj değerlerini ölçerek control algoritmasını tamamlamaktadır.

 

 

d) DevreTasarımı 
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Flyback devre topolojisi birbirinden izoleli giriş ve çıkışlara sahip anahtarlamalı güç kaynaklarından bir 

tanesidir. Bizim bu topolojiyi kullanma amacımız 72-84V giriş değerlerini arduino-stm için 5v- gerekli 

komponentler, köntaktör gibi cihazların kullanımı için 12-24v çıkış verebilmek ve herhangi bir sıkıntı 

oldugunda giriş ve çıkışları birbirinden izoleli olduğundan devrenin geri kalanını koruma amaçlanmıştır. 

Devre için gerekli hesaplamalar yapılıp dizaynı psim program ile simule edilmiştir. 

 

Gerekli hesaplamaların yapılması için Excel oluşturulup sonucları bulunmuştur. Bir sonraki aşama elle 

deneme aşaması için gerekli şartlar sağlanmıştır. 

 

Bundan sonraki aşamada devrenin devre kartının son halinin yapılması ve buna gore devrenin test 

edilmesi planlanmıştır. 
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Sistemimizde işlemci olarak atmega2560 kullanmaktayız. İşlemcimiz i le control ve dengeleme 

algoritmalarını denetlemekteyiz.  
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Sistemimizin Genel akım ve voltaj değerlerini ACS758 ile control ediliyor ve 2 adet 30a ile çıkış kontrolu 

sağlanmaktadır.  
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Sıcaklık kontrolü içindse 18b20 kullanılmaktadır. 

Genel Devre Şeması: 
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  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : Hazır Hazır 

Çıkış Voltajı : 72-84V 72-84V 

Çıkış Akımı : 40A 40A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi :   

SOC Tahmin Algoritması : - 
ColoumbSayma 
Yöntemi 

Kontrol Algoritması : - Yerli 

Yerli mi Değil mi : Yerli Değil Yerli 

 

7. YerleşikŞarjBirimi(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilme

sizorunludur; hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

Elektrik enerjisinin motorlu taşıtlarda kullanılması li-ion akülerle mümkündür. Bu akülerin performansları, 

kullanım şekilleri ve şarj etme yöntemlerine bağlıdır. Bu nedenle elektrikli araçların kullanımında ve 

gelişiminde akü şarj cihazları önemli rol oynamaktadır. Bu şarj cihazlarıyla şebekeden düşük 

harmoniklisinüsoidal bir akım çekebilmeli ve buna bağlı olarak da şebekeyi kirletmeden li-ion aküyü hızlı 

ve güvenilir bir şekilde şarj edebilmeliyiz. Projemizde güç elektroniği elemanlarından faydalanarak 

yukarıdaki kriterlere uygun bir akü şarj cihazı tasarlanmaya çalışılmıştır. Öncelikle projede kullanılacak 
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sistemlerin teorik altyapıları incelenmiş ve sistem parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra 

belirlenen parametrelerle simülasyon çalışmaları yapılmış ve deneysel çalışmalarla bu sistemler 

uygulamaya aktarılmaya çalışılmıştır. 

Yapılan şarj cihazının güç elektroniği katı için AA-DA çevirici olarak köprü diyot doğrultucu ve DA-DA 

çevirici olarak azaltan çevirici tasarlanmıştır. 

7.1. AA-DA ÇEVİRİCİ  

  EA’ ların yaygınlaşabilmesi için her yerden şarj edilebilmeleri gerekir. Bu sebeple bu şarj işlemi şehir 

şebekesi ile yapılabilmelidir. Şehir şebekesinin AA olması, akü gruplarının DA güç depolamasından dolayı 

AA-DA doğrultuculara ihtiyaç duyulur. Bu işlemi gerçekleştirmek için köprü diyot doğrultucu 

kullanılmıştır. Şekil 1’ de basit bir köprü diyot doğrultucu devresi gösterilmiştir. 

 

                             Şekil1 

 Köprü diyot doğrultucu devresi, köprü şeklinde kurulmuş dört diyottan meydana gelir. Bu doğrultucular 

bir çeşit DA çıkışı üretse de sabit DA gerilimi sağlayamaz. Bunu sağlamak için bir düzleyici devre 

kullanılması gerekir. En basit şekliyle bunu sağlamak için, Şekil 1’ de olduğu gibi, DA çıkışına bir 

kondansatör bağlanabilir. Bu kondansatörün 5 değeri de çekilen akıma bağlıdır. 

 

7.1.1. SÜZGEÇ DEVRELERİ  

AA-DA çeviricinin çıkışına kondansatör bağlanmasına rağmen hala bir miktar salınım olmaktadır. Bu 

salınımı minimuma indirmek için süzgeç devreleri kullanılır. Süzgeçler genel yapı itibariyle ikiye ayrılırlar. 

Bunlar, aktif ve pasif süzgeçlerdir. Aktif süzgeçler transistör, mikroişlemci gibi aktif elemanlardan 

oluştukları için ek bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Bu da maliyet artışına neden olur. Bu sebepten dolayı bu 

projede Şekil ’ de gösterilen pasif LC süzgeç devresi kullanılmıştır. 
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7.2. DA-DA 

 

Çevirici Kontrolsüz doğrultucunun çıkışından elde edilen DA gerilim düzeltilmemiştir. DA-DA çeviriciler 

genellikle düzeltilmemiş bu DA gerilimin kontrollü olarak sabit DA gerilime dönüştürülmesi için 

kullanılırlar. Bu çeviriciler yüksek verim ve dinamik tepki gibi avantajları sebebiyle, oldukça geniş kullanım 

alanlarında, çokça tercih edilirler. Örneğin EA uygulamalarında farklı gerilim seviyesine sahip DA 

sistemlerin birbirine bağlanması amacı ile kullanılırlar. DA-DA çeviricilerin genel çalışma prensibi, belirli 

bir periyotta yarı iletken bir anahtarın iletime ve kesime geçmesi ve bu işlemin sonucunda da ortalama 

değeri giriş geriliminden farklı olan bir çıkış gerilimi elde edilmesidir. Literatürde iki temel DA-DA 

çeviriciden söz edilmektedir. Bunlar azaltan ve yükselten DA-DA çeviricilerdir. Bunların dışındaki azaltan-

yükselten, flyback ve forward çeviriciler, bu iki temel çeviricinin farklı birleştirilmelerinden 

oluşturulmuştur . 

 

7.3 SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI  

Bu kısımda, daha önce teorik olarak incelenen sistemlerden gerekenlerin simülasyon çalışmaları 

yapılmıştır. Simülasyon çalışması yapılan sistemler sırasıyla; AA-DA çevirici, DA-DA çevirici, mosfet 

sürücüsü ve besleme devresidir. Simülasyon çalışmalarında pcım devre tasarım programından 

yararlanılmıştır. 

 

 

Giriş ve 15 v 
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Çıkış gerilimi filtrelenmiş 
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7.4 BESLEME DEVRESİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Projede kullanılan aktif elemanların çalıştırabilmek için besleme devresine öncelik verilerek ilk olarak 

besleme devresi gerçekleştirilmiştir. 

Girişteki ac 220 v line filtre ve 20a lik köprü diyot modülünden geçerek 310v DC gerilim elde 

edilmiştir.Ayrıca 12 v için 0-15v 8w lık trafo i 1n4001 ve l7812 ile 12 v seviyesine indirilmiştir.310 v daha 

sonrahalfbridge topolojisinin önüne smps trafosu konularak yüksek frekansta mosfetler tetiklenerek 

çıkışta 84v elde edilmesi sağlanmıştır. Çıkışta gerilim ve akım dengelerini korumak için bobin ve 

kondansatör eklenmiştir. 

7.5. MOSFET SÜRÜCÜ DEVRESİNİN GERÇEKLENMESİ  

Teorik altyapı kısmında belirtildiği gibi yalnızca yüksek seviye çıkışı kullanılacağından dolayı, yapılan 

araştırmalar sonucu, tlp250mosfet sürücü entegresinin kullanımı uygun görülmüştür. Bu sürücünün 

devreye bağlantı şekli ve birlikte kullanılacak eleman değerlerine tlp250mosfet sürücüsünün datasheet’ 

inden yararlanılarak karar verilmiştir. 
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7.6 DEVRENİN ŞEMATİK KISMININ TASARIMI 

 

 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :  Halfbridge 

Güç Seviyesi :  800w 

Çıkış Voltaj Aralığı :  72v-84v 

Çıkış Akım Salınımı :  1A 

Giriş Güç Faktörü :  0,9 

Güç Çevrim Verimi :  %85 

PWM Kontrol Entegresi :  Sg3525 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 
: 

 Sigorta,NTC, Varistör 

Baskılı Devre Boyutu :   
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8.EnerjiYönetimSistemi 
(EYS)(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunludur; 
hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

9.BataryaPaketleme(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorun

ludur; hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

10.ElektronikDiferansiyelUygulaması(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınv

erilmesizorunludur; hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 
(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 
Aktüatörler vb.) 

:   

Araç Modeli (Kinematik 
Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 
vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :   

 
Dikkate Alınan İstisnai 
Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 
Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 
Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:   

Uygulanan Benzetim 
Senaryoları 

:   

Benzetim Senaryoları için :   
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Performans Sonuçları 

Uygulanan Test 
Senaryoları 

:   

Test Senaryoları için 
Performans Sonuçları 

:   

11.AraçKontrolSistemi (AKS) 

(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunludur; 

hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

 

Araçta mikro kontrolcü olarak raspberry pi kullanılmıştır. Hız sensörü olarak  

kapasitif proximity sensör kullanılmıştır. Sensoru lastiğe yakın bir şekilde koyup janta yapıştırılan 

mıknatıs ile her lastik dönüşünde veri elde edilmiştir. 

Lastik çapı ve aracın 1 tur dönüşte ne kadar mesafe gittiği hesaplanıp hızı büyük oranda 

doğru ölçen bir sistem yapıldı. Akım sensörü olarak acs758 kullanılıp dijital çıkış elde etmek 

için ads1115 kullanılmıştır. Sıcaklık sensörü olarak dht11 kullanılıp dijital çıkış için ads1115 

kullanılmıştır. Herhangi kaçak akımda veya fazla akım çekilmesi durumunda enerjiyi röleler ile 

keserekaraç güvenliği sağlanacaktır. 

 

Aks bağlantı şeması

 
Aks pcb çizimi 
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Wattmetre şeması 
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Wattmetre kontolcüsü 

 
Wattmetre pcb tasarımı 

 



 

36 
 

 
 

Yazlılım algoritması

 



 

37 
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  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları :  
Veri okuma ,veriyi ekrana 

yansıtma 

Kontrolör Entegre 
Devresi 

:  
yerli 

AKS G/Ç sayısı :  
 

Elektronik Devre 
Tasarımı 

:  
eagle 

Baskı Devre Kartı 
Tasarımı 

:  
eagle 

Baskı Devre Kartı 
Üretimi 

:  
Jlc pcb 

Yazılım Algoritması :  
yerli 

Deneysel Çalışma :  
 

Boyut (PCB / Kutu) :  
100x100mm 

12.İzolasyonİzlemeCihazı(Opsiyonel) 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 
Entegre 

:   

Ölçüm Yöntemi :   

Örnekleme Peryodu :   

100kΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

1MΩ için ölçüm 
hassasiyeti 

:   

Boyutlar (PCB / Kutu) :   
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13.DireksiyonSistemi(Opsiyonel) 

Direksiyon sistemi yapılırken aracın dönüş manevralarının optimum olması 

hedeflenmiştir. Aracın direksiyon sistemi için ortadan merkezli direksiyon kutusu 

kullanılmıştır. Ortadan merkezli direksiyon kutusu tekerlerin eşit açıda dönmesine 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra aracın direksiyonunun aracın orta eksenine denk gelmesi 

kullanılış açısından avantaj sağlamaktadır. Aracın tasarımı tek bir kişinin oturabileceği 

genişliktedir. Ortadan merkezli direksiyonun konumu da sürücünün en rahat 

kullanabileceği şekilde yerleştirilmiştir. Dönüş kolaylığı ve konforu sağlaması için ön 

tekerlere iki adet amortisör yerleştirilmiştir. Bu amortisörler sayesinde araç dönüş 

yaparken sağa sola yatarak ağırlık merkezini dengede tutar ve daha rahat, daha az 

savurmalı bir dönüş yapılmasını sağlar. Amortisörler ayarlanabilir spor amortisörler tercih 

edilmiştir. Bunun başlıca sebepleri amortisör sertliğinin ayarlanarak her türlü zeminde en 

iyi hizmeti sağlamaktır. Diğer bir sebebi ise amortisörlerin boyutlarının ayarlanarak aracın 

yükseklik ölçüsünün ayarlanabilmesidir. Direksiyon merkezi lastiklere iki adet rotil ile 

bağlanmıştır. Virajlarda tekerleklerin kamber itmesini engelleyerek viraj performansını 

artırmak için negatif kamber tercih edilmiştir. Arka tekerleklerde 0 bombeyi tercih 

edilmiştir. Yarış pisti eğimli olmadığı ve göbek motoru kullanıldığı için 0 kamber 

kullanılmıştır.Düz sürüş stabilitesi ve kolay manevra kabiliyeti sağlamak için pozitif 

kaster açısı tercih edilmiştir.  

13.1 Direksiyon MerkezininÇalışma Prensibi 

Pinyon ve kremayer dişlisi arasındaki dişli oranı sayesinde direksiyon simidinden elde 

edilen dönme kuvveti artırılarak tekerleklere iletilir. Burada, dişli kutularında olduğu gibi, 

torku artırma ve hızı azaltma ilkesi, küçük dişli büyük dişliyi döndürdüğünde gerçekleşir. 

Dişli kutusundaki oran sayesinde tekerleklere iletilen itme kuvveti, direksiyonu çevirmek 

için gereken kuvvetten çok daha fazladır, yine bu orandan dolayı tekerleklerin dönme 

miktarı (açısal) dönme miktarından çok daha azdır. direksiyonun. Şanzımanın kuvvet 

miktarını artırıp hareket miktarını azaltarak; direksiyonu çevirmek ve aracı yolda sabit 

tutmak daha kolaydı. 
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14. KapıMekanizması(Opsiyonel) 

Kapı tasarımını Solidworks’de gerçekleştirdik. Daha önce Solidworks’de yaptığımız kabuk 

tasarıma göre bir karbon kalıp hazırladık ve kapıları bu kabuktan kesip kalıptan çıkardık. 

Kalıptan çıkarılan kapıya göre kilit sisteminin yerini belirledik ve kilit sistemi yerleştirdik. 

Kilit mekanizmasının sabit olan parçasının uzunluğu 100 mm, genişliği 40 mm, yüksekliği 20 

mm, iç et kalınlığı 2 mm, dış et kalınlığı 4 mm’dir.Kilit sistemlerinin ve kapının kullanımı 

açısından yüksek öneme sahip olan sızdırmazlar için kauçuklastik tercih ettik. İç ve dış kapı 

kolları için plastik kapı kolları kullandık. Kapı kollarının uzunluğu 180 mm, genişliği 45 mm, 

yüksekliği 55 mm’dir.Kilit mekanizmasını kabuğa bağlarken alüminyum kullandık. Birbirine 

geçip kitlenen sistemimiz bu şekilde daha güvenilir bir hale geldi. Kapının kabuğa bağlanacak 

kısımlarında çift menteşe kullanarak kabuğa bağlantısını gerçekleştirdik. Bu menteşeler sağa-

sola açılan menteşelerdir. Kapının cam kısımları için pleksiglas kullanılmıştır. Kapılar iki 

tarafta bulunup acil durumda çıkılabilmesi için gerekli büyüklükte yapılmıştır. Eni 1130 mm 

yüksekliği 540 mm olarak yapılmıştır. Aracın kapı aralığının toplam yüksekliği ise 997 mm  

yapılmıştır. 
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15. MekanikDetaylar(Zorunlu) 

15.1 Teknik Resim 
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16. Yakıt Pili (Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunludur; 

hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

17. Yakıt Pili 

KontrolSistemi(Takımtarafındantasarlandıysaayrıntılarınverilmesizorunludu

r; hazırürüniselütfenkısacaaçıklayınız) 

18. AraçElektrikŞeması(Zorunlu) 

 

19. OrijinalTasarım(Opsiyonel) 

https://drive.google.com/drive/folders/1JzWdFiZb5VkFdEAdEeLLh9zbnhugGPTC?usp=sharing 

 

19.1. Dış Kabuk Üretimi 

Dış kabuk üretimi yapılırken ilk olarak CNC makinesinde parça parça köpük işlenmiştir. Daha 

sonra bu köpükler birbirine yapıştırılarak köpük kalıp elde edilmiştir. Köpük kalıp üretildikten 

sonra boyanarak kalıp alma işlemine hazırlanmıştır. Gerekli kalıp ayırıcılar kullanıldıktan sonra 

köpük kalıp jel kot ile kaplanmıştır. Daha sonra sağlamlığı arttırmak için jel kot üzerine el yatırma 

https://drive.google.com/drive/folders/1JzWdFiZb5VkFdEAdEeLLh9zbnhugGPTC?usp=sharing
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yöntemi ile cam elyaf uygulaması yapılmıştır. Cam elyaf uygulama işlemi bitip kuruduktan sonra 

köpük kalıptan ayrılmıştır. Elde edilen kalıp içi temizlenmiştir ve vaks uygulaması yapılmıştır. 

Bütün uygulamalar yapıldıktan sonra kalıp içerisine karbon fiber yerleştirilmiştir. Daha sonra 

vakum boruları, vakum poşeti ve vakum bandı uygulaması yapılmıştır. Vakum motoru borulara 

bağlandıktan sonra reçine kutusu da gerekli bölüme bağlanmıştır. Reçine karışımları bittikçe 

hazırlanıp eklenmiştir ve vakum infüzyon işlemi uygulanmıştır. 
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