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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3460 

Genişlik mm 1360 

Yükseklik Mm 1200 

Şasi Malzeme Sünger Karbon Hibrit Plaka 

Kabuk Malzeme Karbon Elyaf 

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

Motor Tip  Fırçasız Dc Motor 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün Hazır Ürün  

Motor gücü kW 2 (Nominal) 

Motor verimliliği % 95+ 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 11 

Batarya type Lityum İyon 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 97,2 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 21 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 113,4 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2041 

Yakıt pili gücü kW - 

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

# - 

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar - 

Süperkapasitör Evet/hayır - 

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

Dinamik test sürüş videomuzun linki aşağıda verilmiştir. “Bilim ve Teknik” dergisinin 

2021 Ağustos ayı sayısı gösterilmiştir. 

Batarya yönetim sistemi üzerinde çalışmalarımız halen devam ettiğinden videoda 

batarya dengelemesiyle alakalı bir kısım bulunmamaktadır. 

Link: https://youtu.be/T1xhfN-dU24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T1xhfN-dU24
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3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☐ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☐ 

8. Araç control sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☐ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☐ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☐ 

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

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Aracımızda hazır ürün olan MITSUBA firmasının M2096D-III model Fırçasız DC 

motoru kullanılmaktadır. Kullandığımız bu motorda direkt sürüş özelliği bulunmaktadır. 

MITSUBA M2096D-III model motorumuzun teknik özellikleri Tablo 1’de, motor yapısı 

ise Şekil 1’te verilmiştir. 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Fırçasız Dc Motor Fırçasız Dc Motor 

Model Numarası  M2096D-III M2096D-III 

Motor Faz Gerilimi : 96V  96V  

Motor Gücü : 2kW (en fazla 5kW) 2kW (en fazla 5kW) 

Motor Devri : 810rpm 810rpm 

Motor Boyutları : Φ 262mm X U73mm Φ 262mm X U73mm 

Motor Ağırlığı : 11kg 11kg 

Motor Verimi : %95+ %95+ 

 

Tablo 1. MITSUBA M2096D-III teknik özellikleri 

 

 

Şekil 1. MITSUBA M2096D-III Motor Yapısı 
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5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız)  

Aracımızda hazır ürün olan MITSUBA firmasının M2096C model Fırçasız DC motor 

sürücüsü kullanılmaktadır. Tablo 2’de kullandığımız motor sürücünün teknik 

özellikleri ve Şekil 2’de motor sürücünün boyutları gösterilmiştir.  

  Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Model Numarası : M2096C M2096C 

Boyutlar(Uzunluk X 

Genişlik X Yükseklik) 
: 

W203mm X D213mm X 

Y93.5mm 

W203mm X D213mm 

X Y93.5mm 

Akım reyting değeri   20,83A 20,83A 

Akım limit değeri  30A 30A 

Gerilim reyting değeri : 96V 96V 

Kontrol yöntemi  

Akım Kontrolü veya 

Manuel PWM Kontrolü 

seçilebilmektedir. 

Akım Kontrolü veya 

Manuel PWM Kontrolü 

seçilebilmektedir. 

Motor sürücü ağırlığı : 3,5kg 3,5kg 

Soğutma Yöntemi : Doğal hava ile soğutma 
Doğal hava ile 

soğutma 

 

Çalışma Sıcaklığı  
: 105°C ‘ye kadar 105°C ‘ye kadar 

Çalışma Frekansı : 
Datasheet’te 

belirtilmemiştir. 

Datasheet’te 

belirtilmemiştir. 

Programlanabilme özelliği  Evet Evet 

Rejeneratif frenleme modu  Evet Evet 

Aşırı gerilim koruması  Evet Evet 

Düşük gerilim koruması  Evet Evet 

Aşırı akım koruması  Evet Evet 

Aşırı ısınma koruması  Evet Evet 

HALL koruması  Evet Evet 

Faz sargısı bağlantı kesme 

koruması 
 Evet Evet 

 

Tablo 2. MITSUBA M2096C motor sürücü teknik özellikleri 
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Şekil 2. MITSUBA M2096C motor sürücü yapısı 
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6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Nominal voltajı 3.6V, max voltajı 4.2V ve kapasitesi ise 3500 mAh olan NCR18650GA 

model lityum-iyon bataryalar ile oluşturduğumuz 27 seri 6 paralel  batarya paketi için 

kullanılacak olan Batarya Yönetim Sistemi(BMS), takımımızda yer alan Elektrik-

Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından yerli olarak tasarlanmıştır. 

 

6.1 Devre Tasarımı 

 

Aracımızda kullanacağımız BMS, pasif dengeleme yöntemi kullanarak hücreler 

arasındaki gerilim dengesini sağlamaktadır. Şekil 3 ‘de 3 seri hücreden pasif 

dengeleme ile ilgili bir kesit verilmiştir. 

                                                                                                                                                                                

Şekil 3’ de şematik çizim üzerinde 

bulunan R1, R6 ve R9 adlı dirençler 

dengeleme dirençleridir. Bu 

dirençler, en yüksek batarya 

gerilimine sahip hücrenin gerilimini 

ortalama gerilime eşitlemek için 

kullanılmıştır. Bu direncin yüksek 

sıcaklığa ulaştığında gürültüye 

sebep olabilme ihtimali 

bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 

dirençler, devrede termal stabilite 

sağlanması için baskı devre 

tasarımında, yüksek frekansta 

çalışan elemanlara uzak olacak 

şekilde konumlandırılmıştır. 

Şekil 3. Batarya Dengeleme Devresi 

 

Bu dirençlere paralel olarak yerleştirilen C1, C2 ve C3 kapasitörler ile D1, D2 ve D3 

zener diyodlar dengelemenin daha verimli ve kontrol altında olmasını sağlar.  

Dengelemeyi kontrol etmek için Q1, Q2, Q3 ve Q4 olarak adlandırılan P tipi BSS308PE 

model MOSFET kullanılmıştır. BSS308PE MOSFET’i 20V luk Vgs değerine sahiptir. 
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Bazı durumlarda MOSFET’lerin yapılarından kaynaklanan durumdan dolayı gate 

uçlarında çınlama gerilimi oluşma ihtimali bulunmaktadır. Bu olası çınlama gerilimlerini 

bastırmak için devremizde R3, R5 ve R8 olarak yer alan dirençler kullanılmıştır. Aynı 

zamanda söz konusu dirençler, devrede bulunan MOSFET’lerin kapanma süresini de 

azaltmaya yardımcı olmaktadır.  

Bu sayede de MOSFET’lerin çalışma frekansı arttırılmış olur. MOSFET’in çalışma 

frekansının artması bizim BMS’i daha verimli kullanabilmemiz için olumlu bir 

gelişmedir. 

BMS devre çizimindeki en çok dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri de batarya 

görüntüleme entegresinin yüksek gerilim ve yüksek akıma karşı korunmasıdır. Batarya 

görüntüleme entegresinin özellikle batarya gerilimini okurken yüksek akıma maruz 

kalma ihtimali vardır. Bu durumu önlemek için R4, R7 ve R10 dirençleri kullanılmıştır. 

Bataryamızdaki tüm hücrelerin gerilimleri eksiksiz ve doğru bir şekilde ölçülmektedir. 

Bu işlem için Analog Devices LTC6804 entegresi kullanılmaktadır. Bu entegre 12 

hücrenin gerilimlerini ölçebilmektedir. Aynı zamanda kendisine bağlı olan 12 adet 

MOSFET’i tetikleyebilmektedir. Biz batarya paketimizi 27 seri 6 paralel olarak 

tasarladığımız için bu entegreden 3 adet kullanacağız.  

Şekil 4’ de batarya görüntüleme için kullandığımız LTC6804 entegresi şematik çizimi 

ve çevresinde bulunan direnç, kapasitör gibi birim elemanları gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.  LTC6804 Entegresi 

 

BMS’nin sıcaklık ölçümü 10k’lık NTC sensörü ile yapılmaktadır. 
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6.2 Dengeleme Methodu 

 

BMS devre çizimi bölümünde bahsedildiği gibi dengeleme algoritması olarak pasif 

hücre eşitleme algoritması kullanmaktadır. Söz konusu algoritma, STM32F103 

mikrodenetleyicisinin ADC pininden hücrelerin gerilimleri alındıktan sonra devreye 

girmektedir. Algoritmanın akış diyagramı Şekil 5’ te verilmiştir. 

 

Şekil 5. Pasif eşitleme algoritması 

 

6.3 Kontrol Algoritması  

 

BMS’de kullandığımız kontrol algoritması ise şu şekilde çalışmaktadır: Bataryadaki tüm 

hücrelerin gerilimleri 27 elemandan oluşan bir diziye iletilmektedir. Sonrasında dizinin 

en yüksek değerli indeksi alınmaktadır. Daha sonra tüm hücrelerin ortalamasına eşit 

olana kadar ilgili hücreye paralel olan MOSFET açık pozisyonda bırakılmaktadır. Bu 

süreç batarya tamamen dolana kadar devam etmektedir. 

Aynı zamanda bataryanın pozitif terminaline harici olarak bağlanmış olan hall effekt 

akım sensörü bulunmaktadır. Bu akım sensörü ile bataryadan anlık çekilen ve 

bataryaya verilen akım değeri ölçülebilmektedir. Bu değerler ölçüldükten sonra Kolomb 

sayma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemle de bataryanın doluluk oranı tespit 

edilmektedir. BYS’de hesaplanan bu veriler STM32F103 tarafından Canbus 

haberleşme protokolü kullanılarak araç kontrol sistemine gönderilmektedir. Bu 

kapsamda TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 2021 Etkinlik 

Kitapçığı’nda yer alan kurallara göre her bir batarya hücresinin gerilimi, sıcaklığı (4 

adet) ve şarj durumu (SOC) ön panelde yer alan ekrana iletilmiş olacaktır. Ayrıca 

sıcaklık göstergesi bir uyarı flaşörüne bağlanmıştır. Yine yarış şartları gereğince kritik 

sıcaklık değerlerine ulaşıldığında flaşör sesli uyarı vermektedir. 
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6.4 SoC Tahmin ve Kontrol Algoritması 

 

State of Charge (SoC) bir diğer adıyla şarj durumunu Coulomb Sayma Yöntemini 

kullanarak tahmin etmeye çalışılacaktır ve ardından kontrol mekanizmasını devreye 

sokulacaktır. Bu yöntem bataryada kalan kapasiteyi belirlemek için bataryaya giren ve 

çıkan akımları ölçmekte ve bu akımların toplamsal olarak hesaplanmasıyla göreceli 

SoC bilgisi vermektedir. Bataryanın şarj durumunu tam belirlemek için hesaplamaya 

başlamadan bir başlangıç değeri bilinmesi gerekmektedir. Gerçek şarj durumu 

bataryaya giren ve çıkan akımın başlangıç noktasına göre hesaplanmasıyla 

bulunabilir. 

 

Eşitlik (3) ile t anındaki batarya doluluk durumu ifade edilmektedir. Burada SoC(0) 

başlangıçtaki doluluk durumunu, İb batarya akımını, 𝐶𝑠𝑜𝑐 batarya kapasitesini temsil 

etmektedir. 

Bu yöntemi uygularken batarya paketimizin pil sağlığına dikkat etmeliyiz. Eğer dikkat 

etmezsek bataryamızın güncel şarj tahmininde daha az başarılı oluruz. Bu 

olumsuzluğu yaşamamak için için biz batarya sağlığı %100 olan lityum-iyon pilleri 

tercih edildi. Akım okuması için hall effect sensörü kullanılacaktır.  Hall sensörü, paralel 

dirence kıyasla güç kaybına neden olmayacağından dolayı tercih edilmiştir. 

Akım okuması hall effect sensörü ile yapılıp gerekli bilgiler gömülü STM32F103 

mikrodenetleyicisine geldiğinde, mikrodenetleyiciye kodlayacağımız kod sayesinde 

araç kontrol sistemi (aks) mekanizması altında anolog veri dijital veriye dönüştürülerek 

bataryanın tahmini şarj durumu aks ekranına yansıtılacaktır. 

 

Batarya yönetim sistemine ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte 

verilmiştir.Link: 

https://www.mediafire.com/file/9o5mh4fqkzvw0qe/bms%2528ltc6804%2529.pdsprj.zi

p/file 

 

6.5 Karşılaştırma Tablosu 

Tablo 3’ de batarya yönetim sistemimizin teknik özellikleri gösterilmektedir. 

 

 

https://www.mediafire.com/file/9o5mh4fqkzvw0qe/bms%2528ltc6804%2529.pdsprj.zip/file
https://www.mediafire.com/file/9o5mh4fqkzvw0qe/bms%2528ltc6804%2529.pdsprj.zip/file
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  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 

Batarya paketimiz 26 seri 

ve 8 paralel (26S8P) lityum 

iyon pil hücrelerinden 

oluşmaktadır. 

Batarya paketimiz 27 

seri 6 paralel lityum-iyon 

pil hücrelerinden 

oluşmaktadır. 

Çıkış Voltajı : 
Nominal Çıkış Voltajı: 
93,6V 
Maks. Çıkış Voltajı: 109,2V 

Nominal Çıkış Voltajı: 
97,2V 
Maksimum Çıkış Voltajı: 

113.4V 

Çıkış Akımı : 28A 21A 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya 

pasif) 
: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : 

Mikrodenetleyicili devre 

tasarımı kullanılmaktadır. 

BMS’te hücrelerin 

gerilimlerini almak için 

STM32F103 

mikrodenetleyicisinin ADC 

pini kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda bu 

mikrodenetleyiciden alınan 

batarya akımı, gerilimi gibi 

veriler AKS’ye 

iletilmektedir. 

Mikrodenetleyicili devre 

tasarımı 

kullanılmaktadır. BMS’te 

hücrelerin gerilimlerini 

almak için STM32F103 

mikrodenetleyicisinin 

ADC pini 

kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda bu 

mikrodenetleyiciden 

alınan batarya akımı, 

gerilimi gibi veriler 

AKS’ye iletilmektedir. 

SOC Tahmin Algoritması : Coulomb sayma yöntemi Coulomb sayma yöntemi 

Kontrol Algoritması : 

Bataryadaki hücrelerin 
gerilimleri 26 elemanlı 
diziye iletilmektedir. En 
yüksek değerli indeksi 
alınarak, tüm hücrelerin 
ortalamasına eşit olana 
kadar ilgili hücreye paralel 
olan MOSFET açık 
pozisyonda 
bırakılmaktadır.  

Bataryadaki hücrelerin 
gerilimleri 27 elemanlı 
diziye iletilmektedir. En 
yüksek değerli indeksi 
alınarak, tüm hücrelerin 
ortalamasına eşit olana 
kadar ilgili hücreye 
paralel olan MOSFET 
açık pozisyonda 
bırakılmaktadır.  

Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli 

 

Tablo 3. BMS teknik özellikleri 
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7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Yerleşik şarj birimi, takımımızda yer alan Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri 

tarafından yerli olarak tasarlanmıştır. 

 

7.1 Devre Tasarımı 

 

 Yerleşik şarj birimi topolojimiz full bridge olacaktır ve yaklaşık 1 kw güç elde 

edilecektir. Full bridge kullanmamızın sebebi istediğimiz güç aralığına uygun olması ve 

diğer topolojilerin daha düşük güçlere uygun olmamasıdır. Şematik devresi 4 adet 

devre bloğundan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla 220 Vac  giriş ve doğrultma bloğu, 

MOSFET anahtarlama ve trafo bloğu, sistemin çıkış bloğu ve çıkış bloğundaki gerilime 

göre anahtarlama yapmamızı sağlayan kontrol bloğu ve bunlara ek olarak kontrol 

entegrelerimizi beslemek için küçük bir AC-DC dönüştürücü devresi bulunmaktadır.  

   Giriş bloğunda kullanılan komponentler şu şekildedir: devre koruma elemanları 

olarak NTC termistör (NTC SD 13) ve cam sigorta kullanılacaktır. AC gerilimi 

doğrultmak için tek bir yarıiletken malzeme içinde olacak köprü diyot kullanılmıştır. Bu 

köprü diyot ters AC gerilime dayanabilmesi için voltaj üst sınırı 1000 volt olarak 

seçilmiştir. Akım sınırıda 40 A olarak seçilmiştir. Ardından köprü diyot üzerinde 

doğrulan gerilimin dalgalanmalarını azaltmak için 680 uF kapasitesinde, 450 volt 

değerinde 3 adet kapasitör kullanılmıştır. Ardından doğrulan gerilim mosfet ve trafo 

bloğumuza gitmektedir. 

    Devrenin giriş bloğunun şematik kısmı Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 6. Giriş bloğu şematiği 
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 Devrenin anahtarlama bloğunda ise 4 adet 40N60 MOSFET kullanılmakta ve bunları 

sürmek için 2 adet IR2110 kullanılmaktadır. Giriş bloğundan gelen DC gerilim, devrenin 

duty cycle süresine göre değişen bir kare dalgaya dönüşür. Bu kare dalga nominal 220 

volt maximum 300 volt civarındadır. Ardından bu kare dalga primeri 49 sarım ve 

sekonderi 24 sarımdan oluşan 50 HZ frekansında olan trafomuza gider. Trafoda gerilim 

aktarımı olduktan sonra bu kare dalgamız genliği yaklaşık 1/2 oranında düşmüş olarak 

çıkış bloğumuza iletilir. 

 Anahtarlama bloğunda kullanılan komponentler şu şekildedir: 4 adet 40N60 MOSFET, 

yani 600 volt 40 amper değerindedir. (önlem açısından akım ve voltaj değerleri yüksek 

seçilmiştir.) 

Her bir MOSFET ‘in geçidi ile kaynağı arasına yaklaşık 10k değerinde dirençler 

kullanılmıştır. MOSFET’leri sürmek için 2 adet IR2110 MOSFET driver entegresi 

kullanılmıştır. Bu entegrelerde girişte ve çıkışta olmak üzere HIGH ve LOW pinleri 

vardır buralara gelen sinyaller mosfet’ lerin ne şekilde anahtarlama yapacağını belirler. 

Bu entegrelerde 1 adet  schottky diyot ve kapasitör kullanılır. Bu entegrelere giriş 

sinyalleri kontrol entegresinden gelmektedir. İleriki aşamalarda bu kısımdan 

bahsedilecektir. 

  Anahtarlama bloğumuzun şematik görüntüsü Şekil 7 ‘de gösterilmiştir.. 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Anahtarlama bloğu 

(Bazı teknik nedenlerden dolayı şematikte IR2101 kullanılmıştır. Ancak gerçekte 

IR2110 kullanılacaktır. Komponent yerleşimi gibi durumları benzerdir.) 

  

   Devrenin çıkış bloğunda ise trafodan gelen yaklaşık 150 volt genliğinde AC kare 

dalga, hızlı schottky diyotlardan ve filtreleme elemanlarından geçerek yaklaşık 150 volt 

civarında Vdc gerilime dönüşür.  
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    Bu blokta kullanılan komponentler şu şekildedir: yaklaşık 200 volta dayanabilecek 

kapasitede 4 adet hızlı schottky diyot, 200 volt kapasitede ve 470 uF kapasitansa sahip 

kondansatörler, 1200 mH indüktans değerinde bir bobin kullanılmıştır. Ayrıca çıkış 

gerilimi 120k ve 1k büyüklüğündeki dirençler ile bölünerek kontrol devresine 

aktarılmaktadır.  

Çıkış bloğumuzun şematik kısmı Şekil 8’ de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Çıkış bloğu 

 

Feedback ve kontrol bloğunda ise çıkış gerilimini kontrol edip anahtarlamayı 

ayarlamamıza yarayan TL494 pwm konrol entegresi bulunmaktadır. Bu entegre çıkış 

gerilimine göre ana devrenin duty cycle süresini belirler. Çıkış gerilimi bölünmüş bir 

şekilde entegreye gelir bu yol üzerinde izolasyon amacıyla optokuplör kullanılmıştır. 

Bu sayede yüksek gerilim ve düşük gerilim hattı birbirinden izole olmuştur.  

    TL494 pwm kontrol entegresinin max giriş gerilimi 2.5 volttur. Daha fazla gerilim 

uygulandığı takdirde entegre kare dalga üretmeyi bırakır. 

     Kontrol devresindeki asıl amaç değişen batarya gerilimine karşın sistemin sabit bir 

gerilim üretmesini sağlamaktır.  
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     Kontrol devresinin şematik çizimi Şekil 9’ de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. Kontrol devresi 

 

 

Entegre üzerindeki komponentlerin değerleri ve yerleşimi datasheet’e göre yapılmıştır. 

Cikis1 ile gösterilen input kısmı ana devrenin çıkış gerilimidir. Out1 ve out2 output 

kısımları ise, mosfet driver entegrelerinin girişlerine bağlanıp sinyal gönderir.  

    Bunlara ek olarak bu entegreleri 15 volt ile beslemek için basit bir  220 VAC - 15 

VDC dönüştürücü bir devre tasarlanmıştır. Bu devrede  hazır bir 220 – 15 dönüştürücü 

bir trafo kullanılmıştır. Ardından doğrultulması için yaklaşık 60 volt değerinde köprü 

diyot ve 1000 uF 35 volt değerinde alüminyum kondansatör kullanılmıştır. Doğrultulan 

bu gerilimi 15 volta sabitlemek için 7815 voltaj regülatörü kullanılmıştır. Bu entegrenin 

girişine 0.33 uF , çıkışına ise 0.1 uF olmak üzere iki seramik kondansatör bağlanmıştır. 
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    Devrenin şematik çizimi Şekil 10‘ da gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. Devre şematiği 

 

7.2 Simulasyon Çalışması 

 

Şebekeden aldığımız alternatif gerilim köprü diyot ve kondansatörler aracılığıyla Şekil 

12’ deki doğrultma bloğu, Şekil 13’ deki  grafik elde eldilmektedir. 

 

 

Şekil 12. Doğrultma bloğu simulasyonu şematiği 

 



20 
 

 

Şekil 13. Doğrultma bloğu simulasyonu grafiği 

 

Doğrultulmuş olan şebeke gerilimi mosfetlere giderek gerekli anahtarlamalar 

gerçekleştirildikten sonra trafoya aktarılır. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere 

mosfetlerin aynı anda anahtarlama yapmamaları ve koordineli çalışabilmeleri için ölü 

zaman süresi mevcuttur  Şekil 14’ de mosfet kısmı ve Şekil 15’ de oluşan dalga grafikte 

görülmektedir. 
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Şekil 14. Mosfet simulasyon şematiği 

 

 

 

Şekil 15. Mosfet simulasyonu grafiği 
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Mosfetlerden trafoya gelen  dalga trafonun primer ve sekonder kısmındaki sarım 

sarılarının oranına göre devrenin çıkış bloğuna aktarılır. Çıkış bloğundaki hızlı schottky 

diyotlar ile tekrar dc gerilime dönüştürülmektedir. Dönüştürülen çıkış gerilimi devresi 

Şekil 16’de, grafik ise Şekil 17’de  görülmektedir. 

 

 

Şekil 16. Entegre güç beslemesi simulasyon şematiği 

 

 

 

Şekil 17. Entegre güç beslemesi simulasyon grafiği 
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TL494 pwm kontrol entegresi çıkışa paralel bağlı bir pwm kontrol entegresidir. 

Entegreye gelen sinyale göre mosfetlerin duty cycle’ ı ayarlanır. TL494ün çıkışlarındaki 

gerilim şematiği Şekil 18’ de, grafik Şekil 19’ de görülmektedir. Ayrıca gerilim çıkıştaki 

gerilimin büyüklüğüne göre değişmektedir. 

 

 

 

Şekil 18. TL494 entegresi simulasyon şematiği 
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Şekil 19. TL494 entegresi simulasyon grafiği 

Yerleşik şarj birimine ait simulasyon dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/v9gq6k83po27pop/smps_simulation.zip/file 

 

7.3 Baskılı Devre Çalışmaları 

Yerleşik şarj birimi pcb tasarımı çalışmamız Şekil 11’ de gösterilmiştir. Devre tasarım 

ve test çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Şekil 11. Yerleşik şarj birimi pcb tasarımı 

https://www.mediafire.com/file/v9gq6k83po27pop/smps_simulation.zip/file
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Yerleşik şarj birimine ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte verilmiştir. 

Link: 

https://www.mediafire.com/file/z42y92ejv7fp4wt/smps_schematic_and_design.pdsprj.

pdsprj.zip/file 

 

7.4 Karşılaştırma Tablosu 

 

Tablo 4’de yerleşik şarj birimi özellikleri gösterilmektedir. 

 

 Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi Full-Bridge Full-Bridge 

Güç Seviyesi 1kW 1kW 

Çıkış Voltaj Aralığı 90-125 V 90-125 V 

Çıkış Akım Salınımı %15 %15 

Güç Çevrim Verimi %80 %80 

PWM Kontrol 
Entegresi 

TL494 TL494 

Koruma 
Devreleri/Elemanları 

Sigorta,ntc,varistor,AkımSınırlayıcı,                
Kısa devre koruması 

Sigorta,ntc,varistor,AkımSınırlayıcı,                
Kısa devre koruması 

Devre Güç Faktörü 0.85 0.85 

Baskılı Devre Boyutu 20x20cm 20x20cm 

 

Tablo 4. Yerleşik şarj birimi teknik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediafire.com/file/z42y92ejv7fp4wt/smps_schematic_and_design.pdsprj.pdsprj.zip/file
https://www.mediafire.com/file/z42y92ejv7fp4wt/smps_schematic_and_design.pdsprj.pdsprj.zip/file
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8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Elektromobil kategorisinde yer aldığımızdan dolayı bu bölüm boş bırakılmıştır. 
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9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Aracımızda batarya paketlemesi üniversitemiz Elektrik-Elektronik mühendisliği 

öğrencileri tarafından yerli olarak geliştirilmektedir.  

 

9.1 Hücrelerin Özellikleri 

Bataryamızda kullandığımız pillerin özellikleri Tablo 5’ de gösterilmiştir.  

 

  Özellik 

Pil Tipi : Li-on (Silindirik) 

Pil Model Numarası : NCR18650GA 

Pil Gerilim Aralığı  : 2.5V-4.2V 

Pil Kapasitesi : 3450mAh 

Pil Ağırlığı  : 48g 

Pil  En Fazla Boşalma Akımı : 10A 

Pil Doldurma Sıcaklık Aralığı : 10° C - 45° C 

Pil Boşalma Sıcaklık Aralığı : -20° C - 60° C 

Pil Boyutları : G18.5mm X Y65.3mm 

 

Tablo 5. Li-on pil teknik özellikleri 
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9.2 Paketin Özellikleri 

Batarya paketi 27 seri 6 paralel olarak 284mm genişliğinde, 122mm derinliğinde ve 

137 mm yüksekliğindedir. Batarya paketi çıkış gerilimi 81V - 113,4V arasındadır. Ayrıca 

batarya paketi 2041 Wh gücündedir. Batarya paketi toplam ağırlığı 8,5kg olması 

beklenmektedir. Batarya paketi çizimi Şekil 21’ de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 21. 27s6p batarya paketi 

 

 

Batarya paketi için yapılan çizimin linki aşağıda verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/h7p682oabbkavqz/batarya_paketi.zip/file 

 

 

 

9.3 Paket Malzemesinin Özellikleri 

Mevcut elemanların muhafazası ve güvenliği için ısıya dayanıklı, yalıtkan, hafif ve 

darbelere dayanıklı bir kumaş olan Kevlar49 kullanılmıştır. Epoksi yapıştırıcı ile kevlar 

birleştirilip paketin iç kısmı yalıtkan bir şekilde kaplanmıştır. Kevlar49 malzemesinin 

erime sıcaklığı 500°C  ‘de başlar. Ve çekme mukavemeti ise 3,6GPa pascal 

basıncındadır.  

Batarya paketlememiz boyu 32 cm, eni 15cm ve yüksekliğiyse 25cm olup Şekil 22’ de 

gösterilmektedir.  

 

 

https://www.mediafire.com/file/h7p682oabbkavqz/batarya_paketi.zip/file
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Şekil 22. Batarya paketlemesi 
 
Son olarak batarya kutusu kapak ve menteşe kullanılarak açılır kapanır hale getirilip 
kolay taşıma ve erişim için rakorlar ile batarya güç kabloları kutunun dışına 
çıkarılmıştır. 
 
Batarya için yapılan çizimin linki aşağıda verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/znq1my3y0ttanrf/batarya.zip/file 

 
 
9.4 Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu 

Batarya paketinin paralel hücreleri plastik aparatlar yardımıyla sabit tutulmaktadır. 

Paralel hücreler kendi aralarında alüminyum veya metal ile birleştirilecektir. Batarya 

paketimizin her bir paralel hücre çizimi Şekil 20’ de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 20. Her bir paralel paketin çizimi 

 

https://www.mediafire.com/file/znq1my3y0ttanrf/batarya.zip/file
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Paralel hücreler arasında sıcaklık sensörü ve soğutma hava akışı için aralık 

bulunmaktadır. Paralel hücrelerin seri şekilde birleştirilmesiyle batarya paketi 

oluşmaktadır. Batarya paketi 10mm çapındaki kablolarla ‘xt90’ soket kullanılarak araç 

sistemine entegre edilecektir. Böylece 50A akıma kadar güvenle güç beslemesi 

yapabilecektir. Motorumuz en fazla 30A güç çektiğinden sorun oluşturmamaktadır. 

 

9.5 Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

 

Batarya hava ile soğutulacaktır. Bataryanın çalışma sıcaklığı 10°C - 45°C, hedef şarj 

sıcaklığı ise -20°C - 55°C aralığında olması gerekmektedir. Aracımızda hedeflediğimiz 

maksimum sıcaklık ise 41°C - 43°C aralığıdır. Bataryayı bu sıcaklıkta tutmak için 

bataryanın biri altında diğeri üstünde olmak üzere 2 adet fan kullanmaktayız. 

Fanlardan her biri dakikada 7.5CFM hava akışı sağlamaktadır. Fanların batarya’ daki 

yerleşimi Şekil 22’ de gösterilmiştir. Batarya soğutması diyagramı Şekil 23’ de 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 23. Batarya soğutma diyagramı 
 
 

 

Batarya, batarya kutusu ve batarya yönetim sistemi araç dışından kolay erişilebilecek 

bir yere konumlandırılacaktır. Ayrıca batarya üzerine çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Aracımızda elektronik diferansiyel uygulaması bulunmamaktadır. 
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11.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Aracımızda araç kontrol sistemi üniversitemiz Elektrik-Elektronik mühendisliği 

öğrencileri tarafından yerli olarak geliştirilmektedir.  

 

11.1 Devre Tasarımı 

Aracımızda STMicroelectronics firmasının “Stm32f750V8T6” ürünü ile tasarladığımız 

kendi devre kartımızı kullanacağız. 32bit FPU çekirdekli ARM Cortex® -M7 tabanlı 216 

MHz’lik en yüksek saat frekansına sahiptir. Kendi tasarımımız devre kartında Canbus, 

Usart, Dac, Adc, Spi, Timer portları yer alacaktır. 

Araç kontrol sistemi çalışmamıza ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte 

verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/nnmrzq93cp8t5cv/AKS.zip/file 

 

 

11.2 Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Telemetri sisteminde Gsm ile verileri internetteki bir sunucuya aktarılacaktır. 

Bataryanın gerilimi ve akımı, bataryanın ve motorun sıcaklığı, aracın hızı ve batarya 

şarj durumu (SOC) değerleri aks ile telemetri sistemine Canbus ile aktarılacak 

ardından kendi tasarladığımız Sim808 Gsm modülü devresiyle sunucuya veri aktarımı 

sağlanacaktır.  

Tasarladığımız devrede gps ve gsm anten portları, batarya üzerinden beslenmesi 

durumunda batarya kontrol sistemi, Atmega328p-mmh mikrodenetleyicisi, Ft232rl (usb 

to ttl) entegresi, Sim808 gsm/gprs modülü, programlanabilir buton, sıcaklık sensörü, 

sım kart tutucu bulunmaktadır. 

 Şekildeki kırmızı renkli 1 numaralı kısımda batarya enerji girişi ve koruma sistemleri 

görülmektedir. Şekildeki kırmızı renkli 2 numaralı kısımda atmega mikrodenetleyicisi, 

Ft232rl ve giriş/çıkış elemanları bulunmaktadır. Bu kısımda mikrodenetleyici 

programlanmakta, sensör verisi toplamakta ve gsm modülüyle haberleşmektedir. 

Şekildeki kırmızı renkli 3 numaralı kısımda gsm modülünün çalışırlığını gösteren led 

bulunmaktadır. Şekildeki mavi renkli 4 numaralı kısımda kartın diğer tarafındaki sım 

card tutucuyu göstermektedir. Orta kısımdaki büyükçe entegre ise Sım808 gsm/gprs 

modülüdür. Şekil 24’ de telemetri sistemimiz gözükmektedir. 

 

https://www.mediafire.com/file/nnmrzq93cp8t5cv/AKS.zip/file
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Şekil 24. Telemetri sistemi 

 

Sunucu kısmında Thingspeak üzerinde grafik ile verileri görselleştireceğiz. Verilerin 

gönderilmesi Şekil 25’de gösterilmiştir. Veriler canbus hattı üzerinden gsm modülüne 

ulaşacak daha sonra Http Get methodu kullanılarak Thingspeak sunucusuna 

aktarılacaktır. Veriler anlık olarak izlenebilecektir.  

 

 

Şekil 25. Verilerin sunucuya aktarılması 

 

Gönderdiğimiz veriler sunucuda kaydedilecek ve grafik olarak gösterilecektir. Ayrıca 

verilerin sd kart üzerinden log kayıtları tutulacaktır. 

Tasarladığımız devrede sıkıntı yaşamamız durumunda Sım808 geliştirme kartı ile 

verilerimizi yükleyeceğiz. 

 

1 

       2 3 

          4 
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İzleme merkezine veri aktarımına ait şematik ve pcb tasarım dosyaları aşağıdaki linkte 

verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/7zdh8rnvifemdmr/telemetri.zip/file 

 

11.3 Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araçta ortak bir haberleşme sistemi olarak Canbus haberleşmesi kullanılmaktadır. 

Mikrodenetleyicimiz Canbus haberleşmesini desteklediğinden ayrı bir dönüştürücü 

olmaksızın (uart/spı to can) yalnızca Canbus fiziksel katman için Mcp2561 entegresi 

kullanılmıştır. Canbus entegresi tasarladığımız aks devresine gömülecektir. Diğer 

düğümlerde (bms, smps, telemetri, motor)  hazır mikrodenetleyici kartlar (stm32) 

kullanacağız bu sebeple Mcp2561 ile modül devresi tasarlayıp nodlara ekleyeceğiz. 

Her bir düğümde kullanılacak Canbus modülü şematiği Şekil 26’ de gösterilmektedir. 

 

Şekil 26. Canbus modülü tasarımı 

 

Canbus ile bms, yerleşik şarj birimi, motor ve telemetri için haberleşme düğümleri 

kurulmuştur. Bms, yerleşik şarj birimi, motor ve telemetri’ nin aks’ye veri yollayabilmesi 

için her biri için ayrı bir id koyulacaktır. Bms, telemetri, motor ve yerleşik şarj birimi 

sırası ile Canbus hattında düşük sayıdan başlayarak önceliklendirme yapılacaktır. 

 Satın aldığımız Mcp2561 smd tipi entegreler “Soic8” test klipsi kullanılarak Stm32f4 

kartları ile haberleştirilmiştir. Şekil 27’ de Canbus test düzeneği görülmektedir. 

 

https://www.mediafire.com/file/7zdh8rnvifemdmr/telemetri.zip/file
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Şekil 27. Canbus test düzeneği 

Şekil 28’ de test düzeneğinde gönderilen Canbus verisi ve seri port ekranında alınan 

Canbus verisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 28. Canbus test haberleşmesi 

 

Canbus test düzeneğine ait kod aşağıdaki linkte verilmiştir. 

Link: https://www.mediafire.com/file/jvfnpjvvv2myhao/canbus_test_rxtx.zip/file 

Aks haberleşme şeması Şekil 29’ de gösterilmektedir. 

 

 

https://www.mediafire.com/file/jvfnpjvvv2myhao/canbus_test_rxtx.zip/file
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Şekil 29. AKS haberleşme şeması 

 

Smps hattı verilerin uygun değerler aralığında olduğunu kontrol ettiğinde Canbus’a veri 

yollamayacaktır. Bu sayede Canbus hattının gereksiz meşgul edilmesi önlenecektir. 

 

 

BMS 

GSM 

MODÜLÜ 

(TELEMETRİ) 

EKRAN 

SMPS AKS 

Canbus  

 

MOTOR 

 

Canbus  

 

Canbus  

 

Canbus  

 

Canbus  

 

Canbus  
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11.4 Motor Tork Kontrolü 

Motor tork veya hızını kontrol edebilmek için Pwm(pulse width modulation) ile kontrol 

yapmaktayız. Aks’den gönderilen referans bilgiye göre motora ait stm32 kartı yerel 

olarak Pwm dalgası üretecektir. 

Aks batarya sıcaklıkları, motor sıcaklığı değerlerine baz alarak maksimum torku (Pwm) 

sınırlayacaktır. 

Ayrıca Pwm ile sıkıntı yaşanması durumunda stm32 Dac portu ile veya motor doğrudan 

potansiyometre ile kontrol edilecektir. 

 

 

11.5 Geri Kazanımlı Frenleme Optimizasyonu 

Motorumuzda enerji geri kazanımı (regenerative breaking) özelliği mevcuttur. Bu 

sebeple frenlemeden geri enerji kazanımı doğrudan sağlayabileceğiz. Ayrıca araçta 

sürücü hareket halindeyken hızını pot ile ayarlayarak sıfırladığında aks otomatik olarak 

geri kazanımlı elektriksel frenlemeyi çalıştıracaktır. Sürücü potu ile hızını 

arttırdığındaysa elektriksel frenleme devre dışı kalacaktır. Bu sayede hidrolik fren 

sistemine ihtiyaç duymaksızın enerji kazanımı yapabilmeyi hedefliyoruz. 

 

 

11.6 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

Aracımızda ekran olarak Stm32f7 geliştirme kartı kullanılacaktır. Aks’ den Canbus ile 

aldığı verilerle geliştirme kartının ekranında verilerimi izleyebileceğiz. Ekranda batarya 

sıcaklıklarını, batarya en yüksek hücre gerilimlerini, kalan batarya yüzdesini (Soc), 

aracın hız bilgisini ve arıza uyarılarını göstereceğiz. 

St firmasının “Touchgfx” adlı stm32 grafiksel kullanıcı arayüzüyle verilerimiz ekranda 

akıllı bir arayüzle gösterilecektir.  
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11.7 Arıza Teşhisi 

 

Arıza teşhisi için batarya sıcaklıklarını, batarya hücre gerilimlerini, batarya gerilimini ve 

Smps giriş ve çıkış gerilimlerini kontrol etmekteyiz.  

 

Batarya hücre gerilimleri 3 volt ile 4.2 voltun dışında olduğunda, Smps doğrultulmuş 

doğru gerilimin 195 volt ile 202 volt dışında(Ac gerilim = 0.9 * Dc gerilim) olduğunda, 

batarya sıcaklıkları 45° ve 55° üstündeyken ve batarya toplam gerilimi 80-115 volt 

arasında olmadığı durumlarda arıza uyarıları verilecektir. Arıza şeması Şekil 30’ da 

gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 30. Arıza teşhisi algoritması 
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Batarya hücre gerilimleri BMS entegresinden elde edilip Canbus ile AKS’ye 

yollanacaktır.  

 

Batarya sıcaklık ölçümünde 4 ayrı noktada sıcaklık sensörü koyulacaktır. Batarya 

paketimizin 2 kat şeklinde olacağından her katta birbirine eşit mesafede 2 sensör 

olmak üzere ölçüm alınacaktır. 

 

Smps ‘in doğrultulmuş gerilimini ölçmek için gerilim bölücü devresi tasarlanacaktır. 

Şekil 31’ de gösterilmektedir 

 

 

 
 

Şekil 31. Gerilim bölücü devre 

 

 𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş gerilimi ise denklem 1 ‘de gösterilmiştir. Çıkıştaki gerilim değeri stm32 adc’ siyle 

ölçülecektir. 

 

𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş =
𝑅1

𝑅1+𝑅2
𝑥 𝑉𝑔𝑖𝑟𝑖ş [1] 

 

 

Arıza teşhisine dair yapılan kodlama linkte verilmiştir.  

Link: https://www.mediafire.com/file/0mgad48qq3isbh5/Aks_functions_f407.zip/file 

 

 

 

https://www.mediafire.com/file/0mgad48qq3isbh5/Aks_functions_f407.zip/file
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11.8 Karşılaştırma Tablosu 

Araç kontrol sistemi teknik özellikleri Tablo 6’ de gösterilmiştir.  

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

Geri Kazanımlı Frenleme 

Optimizasyonu, Arıza 

Teşhisi, Araç Durumunun 

İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi, Araç İçi 

Haberleşme Sistemi, Araç 

Verilerinin İzleme 

Merkezine Aktarılması, 

Motor Tork Kontrolü 

 

Geri Kazanımlı Frenleme 

Optimizasyonu, Arıza 

Teşhisi, Araç Durumunun 

İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi, Araç İçi 

Haberleşme Sistemi, Araç 

Verilerinin İzleme 

Merkezine Aktarılması, 

Motor Tork Kontrolü 

 

Kontrolör Entegre 

Devresi 
: STM32F407 STM32f750V8T6 

AKS G/Ç sayısı : - 44 pin  

Elektronik Devre 

Tasarımı 
: Evet Evet 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: Evet Yapım aşamasında 

Baskı Devre Kartı 

Üretimi 
: Evet Yapım aşamasında 

Yazılım Algoritması : - 
Arıza teşhisi bölümünde 

belirtilmiştir. 

Deneysel Çalışma : - Yapım aşamasında 

Boyut (PCB / Kutu) : - 10cm X 10cm 

 

Tablo 6. AKS teknik özellikleri 

 

Araç kontrol sistemi üzerinde kodlamalarımız, devre tasarımlarımız ve testlerimiz 

devam etmektedir. 
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12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

 

Aracımızda tüm güvenlik önlemleri Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 

kurallarına uygun olarak yapılacaktır. İzolasyon izleme cihazı çalışmamız 

bulunmamaktadır. 
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13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

 

Aracımızda, aracın ön tekerleklerine yaklaşık 40 derece dönme açısı sağlayabilen 

bir direksiyon sistemimiz bulunmaktadır. 40 derecelik bu minimum dönme açımız, 

aracımıza iyi manevra yapabilme yeteneğini kazandırmaktadır. Tasarladığımız 

direksiyon sistemi rahat manevra kabiliyeti sağlamasının yanında yapımında 

kullanılan karbon ve alüminyum sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü olması da 

hedeflenmektedir. 
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14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

 

Aracımızda bulunan kapı mekanizması mekanik olarak gerçekleşen bir kilit sistemidir. 

Aracımızın kapısında menteşeye sabit duran çelik bir tel bulunmaktadır. Bu tel aracın 

dış tarafından da dış kapı koluna bağlıdır. Bu sistem kapı gövdesindeki kilit 

mekanizmasına bağlıdır. Bu sistem Şekil 32’ de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 32. İç kapı kilit 

 

Kapı mekanizmasındaki hareket burulma yay ile sağlanmaktadır. Bu yay bir pime 

bağlanmıştır. Tel kilit aparatında ise bir kanca bulunmaktadır. Tel çekildikçe pim 

hareket etmektedir ve böylece kanca yukarıya doğru kayma hareketi gerçekleştirip, 

gövdedeki yuvasından rahatlıkla kurtulur. Kapı kapatılırken kapı kilidi, kapı koluna 

müdahale edilmeden mandal yuvasına oturmaktadır. Şekil 33’ de yuva ve burulma yayı 

temsili olarak gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 33. Gövdedeki yuva ve pime bağlı burulma yayı 

 

Aracın dışardaki kapı kolu içerde çelik tele bağlıdır. Kapı kulpunu açma hareketi 

sonucu çelik telin hareketiyle kilit, yuvadan kurtulmuş olur. Aracımızda kullandığımız 
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bu kapı mekanizması ile araç kapısı güvenli olarak kapanabilmekte, dışarıdan ve 

içeriden rahat bir şekilde açılabilmektedir.  

Aracın kapısında cam fitili kullanılarak görüntü iyileşmesi ve sızdırmazlık sağlanmıştır. 

Şekil 34’ de aracın dış kapı görünümü verilmiştir. 

 

 

Şekil 34. Araç dış kapı görünümü 
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15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

 

Gelişme raporunda yapmayı planladığımız yeni araç tasarımızı pandemi şartlarında 

malzeme gecikmesi sebebiyle değiştirme kararı aldık. Bu seneki aracımızın mekanik, 

aerodinamik tasarımı ve üretimi, TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle 2019 

yarışları için takımımız tarafından yüksek verimli olacak şekilde yapılmıştır. Bu sene 

de yaptığımız mekanik geliştirmelerle yarışta aynı araç kullanılacaktır. 

 

15.1 Teknik Çizimler 

 

Aracın teknik çizimi Şekil 35’ de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 35. Aracın teknik çizimi 
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15.2 Mukavemet Analizi 

 

Şekil 36 ve Şekil 37’ da aracın ANSYS programında yapılan dayanım analizleri 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 36. Analiz-1 

 

Yük: 1 kN 

H: 975 cm 

H/200: 4,875 cm 

Maksimum yatay yer değiştirme: 3,165e-004 

mm 
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Şekil 37. Analiz-2 

 

  Yük: 1 kN 

H: 750 cm 

H/200: 3,75 cm 

Maksimum yatay yer değiştirme: 2,214e-003 mm 
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15.3 Dış Kabuk Üretimi 

Takımımız TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle 2019 yarışlarına katılmıştır. 

Bu sene 2021 yarışlarına aynı aracımızla katılım göstereceğiz. Bundan dolayı bu 

kısımda geçtiğimiz senelerde yaptığımız uygulamalar özetlenmiştir. 

 

Aracımızın dış kabuğu için ilk olarak Şekil 38’ de gösterilen dış kabuk kalıbı 

yaptırılmıştır. 

 

 
Şekil 38. Araç dış kabuk kalıbı 

 

Sonrasında aracın şasi bölümü takımımız tarafından vakum infüzyon yöntemi ile 

üretilmiştir. Şasi üretiminde vakum infüzyon yönteminden sonra oluşacak parçanın 

kalıptan rahat ayrılabilmesi için Mdf plaka üzerine kalıp ayırıcı sürülmesi 

gerekmektedir. Ara katmanda ise alt ve üst tarafta 3’er kat 200 gr/m2 twill örgü 

yapısında karbon elyaf kullanılmıştır. Karbon elyafların arasında ise AIREX-C70 tipi 20 

mm delikli ve kanallı PVC köpük kullanılmıştır. Bu aşamalardan sonra en üst tarafta 

kalan karbon elyafın üzerine soyma kumaşı ve infüzyon filesi yerleştirilmiştir. Reçinenin 

girişi ve çıkışı için kullanılmak üzere spiral hortumlar yapıştırılmıştır. 

Plakanın kenarlarına sızdırmazlık bandı yapıştırılıp, vakum naylonu yerleştirilmiştir. 

Spiral hortumlara vakum infüzyonu bağlanmıştır. En son olarak vinilester reçine 

(Polives 702) hazırlanıp vakum yardımıyla her yere dağıtılmıştır. 

Kürlenme sürecininden sonra ürün kalıptan çıkarılmıştır. Üretilen bu parçadan şasi 

çizimimize uygun bir kalıp kesilmiştir. Ayrıca aracımızın yürür aksamını taşıyan 

dikmeleri de aynı yöntemle imal edilmiştir. Şekil 39’ de reçinenin yayılma esnası, Şekil 

40’ da vakum infüzyon sonrası ürünümüz verilmiştir. 
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Şekil 39. Reçinenin yayılma esnası 

 

 

 

 
Şekil 40. Vakum infüzyon ürünümüz 

 

Aracımızın dış kabuğu 3 parça şeklinde üretilmiştir. Sonrasında bağlantı yerlerinden 

elle yatırma yöntemi ile vinilester reçine (Polives 701) ile yapıştırılmıştır. Dış kabuk için 

twill örgü yapısında 2 kat karbon elyaf kullanılmıştır. Bu karbon elyaflar arasına bazı 

alanlarda, dış kabuğun dayanıklılığını arttırmak amacıyla yoğunluğu 400 gr/m2 olan 

cam elyaf ve Kevlar kumaşı kullanılmıştır. Şekil 41’ da aracın dış kabuğun üretilmiş 

hali verilmiştir. 
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Şekil 41. Araç dış kabuk 

 

Şekil 42’ de aracımızın kaplaması yapıldıktan sonraki son halinin görseli yer 

almaktadır. 

 

 
 

Şekil 42. TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle 2019’a katılmış olan 

aracımız 

 

Aracımız yukarıda bahsedilen yöntemler ile 2019 senesinde üretilmiştir. 
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15.4 2021 Yılında Yapılan Değişiklikler 

Bu sene katılacağımız yarış için aracımız üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Aracın fren 

sistemi gerekli ayarlar yapılarak monte edilmiştir. Paslanan ve gevşeyen civatalar 

onarılmıştır. Fren sisteminin yağları değiştirilmişir. Direksiyon sisteminin tüm bakımları 

yapılarak kontrol edilip gevşek civatalar sıkılmıştır. 

Aracın yürüyen aksamları elden geçirilmiştir. Bozulan rulmanları değiştirilmiştir. 

Rulmanlara ekstra yağ koyulmuştur. Şaseye bağlı yürüyen aksamlarının bağlantıları 

güçlendirilerek  fazla esneme ortadan kaldırılmıştır. 

Aracın kaportasındaki çatlaklar ve delikler giderilerek macun zımpara ve astar işe 

bozuk yüzey düzeltilmiştir. Araç yeni mavi rengine boyanmıştır. Ayrıca aracın cam ve 

kapı kenarlarına daha iyi bir görüntü için fitil çekilmiştir. 

Bu seneki yaptığımız aracın mekanik değişikliklerinde; araç boyası, akrilik astar, akrilik 

vernik, akrilik tiner, polyester macun, zımpara vs. malzemeler kullanılmıştır.  

Şekil 43’ de boyama adımı gözükmektedir. 

 

 

Şekil 43. Boyama adımı 

 

Aracımızda yaptığımız mekanik değişikler ile son hali Şekil 44’ de gösterilmektedir. 
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Şekil 44. Aracımızın son hali 

 

Aracımızın bütün mekaniksel özellikleri TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle 

2021 Etkinlik Kitapçığı’na uygundur. 
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15.5 Maliyet Hesabı 

Aracımız 2019 yılında üretilmiş olduğundan geliştirmeler yapılmıştır. Efficiency 

challenge bütçesiyle harcadığımız tutarlar Tablo 7’ de gösterilmiştir. Çalışmalarımız 

halihazırda devam etmektedir. 

 

Malzeme Tutar (TL) 

Araç boyası 2lt 338 

Akrilik astar 3lt 254 

Akrilik tiner 3lt 186 

Akrilik vernik 2lt 127 

Polyester macun 6lt 67 

Diğer mekanik 220 

MCP2561, DW01A, 

FS8205A, IRLZ44N, 

FT232RL 

300 

SIM808, ATMEGA328-

MMH 

130 

Elektronik komponent 300 

Kdv 261 

Toplam 2183 

 

Tablo 7. Harcamalar 
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16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

Elektromobil kategorisinde yer aldığımızdan dolayı bu bölüm boş bırakılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Elektromobil kategorisinde yer aldığımızdan dolayı bu bölüm boş bırakılmıştır. 
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18. Araç Elektrik Şeması 

Aracımızın elektrik şeması Şekil 45’ de gösterilmiştir. 

Şekil 45. Araç elektrik şeması
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Şekil 46' da aracımızın elektrik donanım bileşenlerinin, araca tepeden bakan bir çizimle 

araç içindeki yerleri gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 46. Elektrik donanım bileşenlerinin araç içindeki yerleri 
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19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

Aracımızı elektrikli şarj istasyonlarında şarj edebilmek amaçla çalışma yürütmekteyiz. 

Bu kapsamda “SAE J1772 & EN 61851 compliant” ürünleri incelemekte ve maliyet, 

fayda ve imkanlılık durumlarını değerlendirmekteyiz. Bu konuda ayrıca ülkemizdeki 

“ZES şarj istasyonu” firmasından bilgi almaktayız. 

 

Araç kontrol sisteminde Canbus hattı kullanılmış ve Canbus entegresi ile devre 

tasarlanarak modül elde edilmiştir. Canbus hattında oluşabilecek hataları 

(Acknowledgment error, CRC error, Rx FIFOx overrun error, TxMailbox x transmit 

failure due to tranmit error, Timeout error vs.) stm32 hal fonksiyonları ile tespit ederek 

bunu aks ekranında veya aks ledlerinde göstererek haberleşme arızası durumunda 

hızlı çözüm getirebileceğiz. 

Ayrıca aracımızda aks, yerleşik şarj birimi ve bms devrelerini kendimiz 

tasarlamaktayız. 

 

Aracımızın özgün aerodinamik tasarımı ve üretimi takımımız tarafından yapılmıştır. Bu 

süreçte alınan kararlarda en büyük etken verimlilik olmuştur. Bu kapsamda aracımızın 

dış kabuk kısmında karbon elyaf, cam elyaf ve kevlar kumaşı birlikte kullanılmıştır. 

Aracımızın şasi kısmının üretiminde, şasinin burulmasını önlemek için şaside sünger 

karbon hibrit plaka kullanılmıştır. 

 

 

 


