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1. Araç Özellikleri Tablosu  

 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3424 

Genişlik mm 1367 

Yükseklik Mm 1153.2 

Şasi Malzeme Karbonfiber 

Kabuk Malzeme Karbonfiber 

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

Motor Tip  Fırçasız DC Motor 

Motor sürücüsü Kendi tasarımları, hazır ürün  Kendi tasarımımız 

Motor gücü kW 2.5 

Motor verimliliği % +87 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 9.5 

Batarya type li-on 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 103.6 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 24 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 117.6 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2464 

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 Test 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHkncU_pSHM  

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 Kontrol 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 ☒ 
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4. Motor  

4.1 BLDC Motorları Hakkında 

 

 Türk sanayisinin enerji maliyetinin %70'i elektrik motorları dolayısıyladır. Elektrik 

motorları konveyörlerde, asansörlerde, nakliyelerde, pompa sistemlerinde, iklimlendirme 

sistemlerinde ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu 

motorların enerji verimliliği ülke ekonomisi için çok önemlidir. 

 Çekirdeksiz DC motorlar, alternatif akımlı asenkron motorlar, üniversal DC motorlar vb. 

gibi birçok çeşidi vardır. Sabit manyetik senkron motorlar, artan enerji verimliliği ve güçlü 

kompakt tasarımıyla bir devrim başlatmıştır. 

 Buzdolabından çamaşır makinesine, fan motorlarından Türk milli elektrikli arabasına 

yani Üretici TOGG'un motoru olan BLDC motorları, yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Enerji verimliliğinin çok önemli olduğu bu yeni çağda, BLDC motorların verimlilik üzerine 

etkisi çok büyüktür. 

4.2 Tasarım Hesaplamaları 

 

Şekil 1 Tork/Çıkış Gücü 
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 Elektrikli aracın yapılan hesaplamalar ile gerekli tork,hız ve çıkış gücü hesaplanmıştır. 

Analiz sonuçlarında da bu değerlerin istenilen sıcaklık ve verim parametlerinde 

yakalamaya çalışılmıştır. Yukarıdaki çıkış gücü batarya akımı ve geriliminin 

nominal,maksimum değerleri baz alınarak istenilen hız değerinde tork ve çıkış gücü 

yakalanmıştır. Motorun nominal değeri 2500W olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 2 Tork-Verim Grafiği 

  

 Tasarım programlarında dikkat edilen en önemli parametrelerden birisi verimdir. 

Tasarım yapılırken uygulama prosesleri ve piyasada bulunan malzeme kaliteleri dikkate 

alınarak program içinde en yüksek verim yakalama sağlanıldı. Sonuç olarak elektrik 

motorunun verimi %87 olarak görülmüştür. 

 



 

9 
 

 

 

 

Güç (kW ) 

 

2.5 kW 

 

Gerilim ( V ) 

 

100 V 

 

Max. Hız ( rpm ) 

 

800 rpm 

 

Araçta Hedeflenen Ağırlık (kg ) 

 

200 kg 

 

Motor Nominal Moment Değeri ( N.m ) 

 

35-40 N.m 

 

4.3 Elektrikli aracın güç hesabı: 

𝐹𝑡𝑟 =  𝐹𝑟 +  𝐹𝑎𝑑 +  𝐹ℎ +  𝐹𝑎    , Burada 𝐹𝑡𝑟 ( çekiş kuvveti ) , 𝐹𝑟 ( yuvarlanma direnci 

kuvveti ) , 𝐹𝑎𝑑 ( hava direnci kuvveti ) , 𝐹ℎ ( tırmanma kuvveti ) , 𝐹𝑎 ( ivmelenme kuvveti ) 

. 

 

𝐹𝑟 =  𝑓𝑟𝑚𝑔 = 9.8 × 200 × 0.007 = 13,72                                                               

𝐹𝑎𝑑 =
1

2
𝑝𝐴𝐶𝑑 × 𝑣2 =

1

2
× 1.225 × 1.25 × 0.35 × 452 = 542,636                      

𝐹ℎ = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝑎 = 200 × 9.8 × 𝑠𝑖𝑛5 = 170,825                                                       

𝐹𝑎 = 𝑚𝑎 = 1500                                    

                                                                    

Toplamda  𝐹𝑡𝑟 = 2227,181  ‘ dir.  

Tasarım ve uygulama şartları göz önüne alınarak motor gücü 2500W olarak 

kararlaştırılmıştır. 
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Şekil 3 Oluk Gösterimi 

  Elektrik motorunun uygulama kısmında sarım kolaylığı sağlamak amacıyla oluk doluluk 

oranına dikkat edilmekle beraber seçilen bobin telinin kalınlığı ve per sayısı çekilecek 

olan akım düşünülerek belirlenmiştir. 
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Şekil 4 Sarım Şeması 
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4.4 Manyetik Analiz Çalışmaları 

 

 

Şekil 5 Manyetik Analiz 
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 Elektrik motor tasarımı yapılırken manyetik analiz sonuçlarına göre düzeltmeler 

yapılmıştır, son olarak en yüksek akı yoğunluğu planlandığı gibi slot başlarında olduğu 

gözlenmektedir ve değeri max. 1.8 T olup bobin tellerinin sarıldığı yüzeyde akı dağılımı 

dengesiz değildir. 

 

4.5 Mekanik Analiz Çalışmaları 

 

 Motor miline gelen yükler sanal ortamda simüle edilerek parçanın optimizasyonu 

sağlanmıştır.

 

Şekil 6 Motor Mili Meshi 
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Şekil 7 Toplam Deformasyon Analizi 

 

 

Şekil 8 Eşdeğer Stres Analizi 
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4.6 Termal Analiz Çalışmaları 

 

 

Şekil 9 Termal Analiz-1 

 

 

 Tasarımı yapılan elektrik motorunun uygulama şartları göz önüne alınarak max. Batarya 

akımı ile belirli süre çalışması durumunda ortaya çıkacak sıcaklık değerleri yukarıdaki 

analizler neticesinde görülmüştür. Yapılan denemeler neticesinde analiz sonuçlarının 

istenilen sıcaklık değerleri arasında olduğuna karar verilmiştir. 
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Şekil 10 Termal Analiz-2 

 

 

 

Motor Dökümanları: https://s5.dosya.tc/server4/t1h5w2/yeditepe__3_.rar.html 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi :  BLDC 

Motor Faz Gerilimi :  100V 

Motor Gücü :  2500 W 

Motor Devri :  800 rpm 

Motor Boyutları :  
242 mm Dış Çap 

40 mm Kalınlık 

Motor Ağırlığı :  9.5 kg 

Motor Verimi :  %87 
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Motor Ana Boyutları :   

Stator Boyutu :  
242 dış çap,40 mm 

uzunluk 

Rotor Boyutu :   

Sargı Şeması :  
2 katmanlı,kenar/kenar 

sarım şekli 

Motor Optimizasyonu :   

Manyetik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:  

Sonlu elemanlar 

yöntemi 

Isıl Tasarım ve Analiz Modeli :  
Sonlu elemanlar 

yöntemi 

Mekanik Tasarım ve Analiz 

Modeli 
:   Ansys 

Motor Test Yöntemi ve 

Sonuçları 
:   Ansys 

 

 

5. Motor Sürücü  

5.1 Devre Tasarımı 

 

-Kavramsal Faz 

 Elektrik devre topolojisi 

 Kontrol tekniği ve modülasyon şeması 

     

 -Güç Devresi Donanım Tasarımı 

 

 Komponent/Parça seçimi 

 PCB, mekanik tasarım 

 

-Denetim Uygulaması 

 

 Kontrol sistemi geliştirmesi 

 

-Test ve Doğrulama 

 

 Çalışma performansı test ve analizleri 
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Motor sürücüsü 96 V çalışma geriliminde ve 50 A çalışma akımında çalışacak şekilde 

tasarlandı. Kart topolojisi güç katı, sürücü katı, besleme ve kontrol katlarından 

oluşmaktadır. Komponent seçimleri belirtilen kart alt birimlerinde çalışma parametrelerine 

uygun olarak tercih edildi. 

  

5.2 Komponent Seçimleri 

 

Pasif Komponentler ve Yarı İletkenler 

 

  Devrede kullanılacak pasif komponentler kondansatör, direnç ve bobin; yarı iletkenler ise 

mosfet ve diyotlardır. 

  Kondansatör seçimleri, devre uygulamasında temel olarak kullanılacak bölgedeki gerilim 

değerleri ve minimum kapasite ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bunun 

yanında depolama ve filtre kondansatörleri kullanım amaçlarına uygun olacak ESR ve 

ortalama çalışma ömürleri ve çalışma sıcaklık aralıkları göz önünde bulundurularak 

seçildi. 

  Bobinler devrenin anahtarlamalı dc/dc dönüştürücü bölgelerinde kullanılmak üzere 

dönüştürücü topolojisinde olması gereken endüktans değerinde ve çalışma akımları göz 

önünde bulundurularak seçilmiş olup, manyetik yayılımları minimuma indirmek amaçlı 

uygun kapalı nüve tipinde SMD yüzey montaj olarak tercih edildi. 

  Dirençler devre üzerinde kullanılma amaçları doğrultusunda referans gerilim bölücü 

dirençlerde %1 tolerans değerli olarak, ölçüm bölgesinde düşük dirençli ölçüm direnci 

olarak ve watt değerleri göz önünde bulundurularak seçildi. 

  Mosfet seçimleri topoloji çalışma gerilimlerinde oluşacak ani gerilim ve akım 

yükselmelerini tolere edebilecek akım ve gerilim değerlerinde seçildi. Bunun yanında 

iletim anındaki güç kayıplarını azaltmak amacıyla Drain-Source Rds(on) iç direnci 

minimum olacak şekilde, çalışma frekans aralıkları ve gate-source kapasiteleri kontrol 

edilerek tercih edildi. 

  Diyot seçimleri taşıyacakları akım, ters gerilim değerleri ve çalışma bölgesindeki frekans 

değerleri doğrultusunda seçildi. 

  

5.3 Kontrol Entegreleri 

 

  Motor sürücü topolojisinin kontrolü için 10-30V arasında besleme gerilimi ile çalışan 

kapalı döngü kontrol sisteminde ve 60-120 derece iletim imkanı sunan, sıcaklık ve düşük 

gerilim korumalı MC33035 entegresi kullanıldı. MC33035 entegresi, kapalı döngü olarak 

çalışabilmesi için motor hız verisine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle kontrol entegresine 
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ek olarak hall sensörlerinden aldığı verileri işleyerek hız verisine dönüştüren ve kontrol 

entegresine geri besleme sağlayan MC33035 entegresi kullanıldı. 

  

 

5.4 Güç Modülü 

 

  Sürücü devresi güç modülü 96 giriş voltajına sahip bir DC baradan kademeli olarak 

gerilim düşüren yapıya sahip olarak tasarlandı. Düşük güçlü devre alt bölümlerini 

enerjilendirmek üzere  5V ve 15V gerilim seviyelerine dönüştürecek LT8631, LT8284 

DC/DC dönüştürücü ve TL783 lineer regülatörleri kullanıldı. DC/DC dönüştürücü 

topolojilerinde referans tasarımlar göz önünde bulundurularak geliştirme yapılmıştır. 

 

 

5.5 Kontrol Algoritması 

 

  Motor sürücü devresinin kontrol mekanizması, kapalı döngü kontrolüne (Closed Loop 

Control) olanak tanıyan MC33035 motor sürücü kontrol entegresi ve hall sensörlerinden 

okunan veriler doğrultusunda MC33035 kontrol entegresine motor hız bilgisini geri 

besleme olarak sağlayan MC33039 entegresinden oluşmaktadır. 

 

  Motor kontrolü hall sensörü, MC33039 entegresi ve referans komponentlerden alınan 

akım- gerilim geri beslemeleri doğrultusunda Şekil 1.0’da belirtilen sistemde tasarlandı. 

  

Şekil 11 Kontrol Blok Şeması 
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5.6 Simülasyon Çalışmaları 

  Motor sürücü sisteminin simülasyonu Proteus üzerinden tasarlandı. Kullanılan MOSFET 

sürücü devresinin yapısı tasarlandı ve uygulamaya parametreler eklendi.  

MOSFET Sürücü Devre Şeması: 
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  Simülasyonun ilk aşamasında MOSFET sürücü devresi tasarlandı. Tasarlanan devreye 

gerekli olan direnç değerleri ve uygun BJT modelleri eklendi. 
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  Simülasyonun ikinci adımında gerekli PWM sinyalini üretebilmek için sisteme Arduino 

eklendi. Arduino’nun kütüphaneleri oluşturuldu ve PWM sinyalleri yollandı. 
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  Sisteme dijital osiloskop bağlandı. Fazlara kanallar bağlanarak ölçüm yapıldı. İşlem 

sonucunda fazların voltajları ölçüldü. Grafikte de görüldüğü gibi, fazlar arasında 120 

derece fark oluşmuştur, bu sonuçlar doğrultusunda motor dönmeye başlamıştır. 

 

5.7 Baskı Devre Çalışmaları 

 

  PCB tasarımı proteus programı kullanılarak geliştirilmektedir. Sürücü şematik tasarımları 

aşağıda yer almaktadır. 

  

Sürücü Katı 

 Sürücü katı sürücü devresinin DC bara gerilimini motor faz akımlarına dönüştürmek 

amacıyla anahtarladığı bölgedir. Sürücü katında IRS21867 “half bridge driver” entegresi 

kullanılarak 3 fazın sağlıklı bir şekilde sürülmesi amaçlandı, 3 üst mosfet ve 3 alt mosfet 

olmak üzere 6 adet N-Mosfet kullanıldı. Üst mosfetlere IRS21867 entegresine ek olarak 

bootstrap uygulandı. 
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Kontrol Katı 

 

                  

 
 

  Kontrol katı geri besleme temelli çalışan kapalı döngü bir kontrol sistemidir. Gate tetik 

sinyalleri hall sensörlerinin lojik verileri ve MC33039 entegresinin hız verilerini takiben 

MC33035 entegresinden üretilerek IRS Gate Driver entegresini tetikler. Kontrol 

entegresinin 8 ve 10 numaralı bacakları arasına bağlanacak direnç ve kapasite oranları 

doğrultusunda frekans kontrolü Şekil 2.0’ı takiben yapıldı. 

 

                              

 
 

                                                                 Şekil 2.0: Frekans Bölgesi Tanımlama 
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  MC33035 entegresinin 60/120 derece iletim modları pcb tasarım tarafında 22 numaralı 

pinini ground a çekerek ayarlanabilecek, üzerinde bulunan girişler sayesinde ileri, geri ve 

durma komutlarını sağlayacak aynı zamanda hata durumunda led gösterge aracılığıyla 

bildirebilecektir. 

 

Güç Dağıtım Katı 

  Güç dağıtım katı devrenin enerji ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş çıkışlara sahip 

yapıda tasarlanarak ilgili bölgeleri enerjilendirildi. 

  

Güç Harcamaları; 

  

IRS21868 0,625 W x 3 =1,875 W 

MC33035 = 0,867 W 

MC33039 = 0,650 W 

TMA0515S 1W x 3 = 3W 

CD4049UB = 0,0018 W 

  

Anahtarlama kayıpları ile beraber harcanan güç 1,25 ile çarpılabilir. 

Kullanılan Mosfet IXTH130N20T 

Mosfetlerde harcanan enerji; motorun nominal akımı ^ 2 * Rds(on) ‘dan hesaplanabilir. 

50*50*(16*10^-3) =40 W 

40 * 12 = 480 W 

  

4300 / 4800 = % 89,583 yaklaşık verim 
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Şekil 12 Güç Katı 
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İzole 15 V hattında besleme gerilimi seçimi 0 ohm dirençler ile yapıldı. 

 

 

Şekil 13 Ek 15 V / 5 V Buck Converter 
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Şekil 14 Girişler 

                                                                                 

 

Şekil 15 PCB Düzeni 
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5.8 Üretim Aşamaları 

 

 
 

 

PCB kartı tasarlanarak uygun yapı çıkarıldı. Gerekli komponentler belirlendi ve satın 

alındı. 
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Kart üzerine krem lehim eklendi ve SMD komponentleri lehimlenmeye başlandı. Bu 

işlemden sonra testlere ve analizlere başlandı. 
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Motor Sürücü Verimliliği 

 

Güç Harcamaları; 

 

IRS21868 0,625 W x 3 =1,875 W 

MC33035 = 0,867 W 

MC33039 = 0,650 W 

TMA0515S 1W x 3 = 3W 

CD4049UB = 0,0018 W 
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Mosfetlerde harcanan enerji; motorun nominal akımı ^ 2 * Rds(on) ‘dan hesaplanabilir. 

50*50*(16*10^-3) =40 W 

 

40 * 12 = 480 W 

  

4300 / 4800 = % 89,583 yaklaşık verim 

 

 

 

Motor Sürücü Koruması 

Motorun sürekli çalışması, aşırı yüklenmeye, aşırı ısınmaya ve sonunda arızalanmasına 

neden olur. Bu durum cycle- by- cycle  akım sınırlandırılmasıyla engellenebilir. Her 

döngü ayrı bir durum gibi düşünülür. Cycle-by-cycle limitlendirilmesi stator akımının her 

güçlenme adımının, çıkışta iletim durumunun takibiyle gözlemlenir. Aşırı akım 

yüklenmesinin algılanmasıyla, anahtar aniden kapatılır ve osilatörün geriye kalan  ramp-

up periyot süresi için kapalı tutulur. Stator akımı bir süre sonra RS algı direnci ve 3 tane 

anahtar transistör ile voltaja çevrilir. Algı direncinin üzerinde oluşan voltaj, Akım Algı 

Inputuyla (9. pin ve 15. pin) algılanır ve 100 mV’luk referans ile karşılaştırılır. Eğer 

sistemde 100mV’luk eşik değeri aşılırsa, komparatör resetleyerek çıkıştaki iletişimi 

kapatır. 

 

Çipin üzerindeki 6.25 V’luk regülatör osilatör kapasitörünün yüklenmesine neden olur ( 

Bu durum, hata amplifikatörü için bir referanstır.). Yüksek voltaj uygulamalarında IC’deki 

regülatörde harcanan gücü transfer etmek gerekebilir.  

 

Sürücü devresini dışarıdan gelecek herhangi bir hasara karşı korumak için sistem izole 

bir yapıyla kapatıldı. 
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Komponent Listesi ve Malzemelerin Faturalandırılması 
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               Sistemdeki  komponentler sponsorlar aracılığıyla temin edilmiştir. 

 

 

Motor Sürücü Dökümanları:  

 

https://s5.dosya.tc/server4/fb41op/Motor_Surucu_Yeditepe_Automotive.rar.html 

i. Karşılaştırma Tablosu 

 
 

Eski Tasarım Yeni Tasarım 

Anahtar :                      -            IXTH130N20T 

Sürücü Entegresi :                      -              IRS21867 

Kontrolcü Entegresi :                      -              MC33035 

Kontrol Algoritması :                      - PWM 

Koruma Devresi :                      - - 

Elektrik Devre Tasarımı :                      - PCB 

Baskı Devre Kartı Tasarımı :                      - Yerli 

Baskı Devre Kartı Üretimi :                      - Yerli 

Yazılım Algoritması :                      - 3 Faz PWM 

Simülasyon Çalışmaları :                      - Proteus 
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Deneysel Çalışmalar :                      - Motor Testi 

Boyut (PCB / Donanım Kutusu) :                      -           200mm x 160mm 

Güç / Akım / Gerilim :                     -    4800  W / 50 A / 96 V 

Verim :                     -             %89,583 

 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

6.1 Devre Tasarımı 
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6.2 SOC Tahmin Algoritması 

 Başlangıçta tamamen dolu olan bataryanın; aracın ilk hareket anındaki, motor ve 

elektrik aksamlarının harcadığı elektrik enerjisi sonrasında, araç hareketinden sonraki 

süreçte harcanan elektrik enerjisine dayanarak, bataryanın kalan şarj durumu öğrenilir. 

 

6.3 Denge Metodu 

  Pil dengeleme için pasif dengeleme yöntemi kullanıyoruz. Akü dengeleme sistemi 

yalnızca akü şarjdayken çalışır. Bu nedenle, elektrikli araç gibi enerji verimliliğinin önemli 

olduğu bir uygulamada, Bekleme durumunda pil takımının kendi kendine bitmesini 

önleyeceğini tahmin ediyoruz.. 

 

 

 

 

 

Örnekte dengeleme sistemimizi tanımlarsak, HÜCRE1=4,00 V, HÜCRE2=3,95 olduğunu 

varsayalım. Batarya sabit akımda şarj olmaya devam ederken, HÜCRE1 modülü 

HÜCRE2 modülüne göre daha kısa sürede maksimum voltaj noktasına ulaşacaktır. Bu 

durumda HÜCRE1'e bağlı anahtarın Q1 FET'i S1 sinyali ile iletilir ve HÜCRE1 hücresi 

R37 direncinde deşarj olmaya başlar. Böylece sabit akım arasındaki hücre1 ve HÜCRE2 
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hücreleri farklı akımlar kullanıldığından şarj işlemi sırasında devam eder, Dengeleme 

yolu açık olmasına rağmen HÜCRE2, Hücre1 arasındaki potansiyel farkı kapatamazsa 

ve HÜCRE1 maksimum hücre voltajı olan 4,20 V'a ulaştıysa, ana besleme kontaktörü 

sistemi kapatır ve tüm sistemin gücü kesilir. 

 

6.4 Kontrol Algoritması 
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6.5 Baskı Devre Çalışmaları 
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6.6 Üretim Çalışmaları 
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  Bilgisayar ortamında tasarlanan PCB'ler, PCBWay firmasından verilen sipariş ile baskı 

devrelerine dönüştürülmüştür. Baskı devreleri üzerine komponent yerleşimi için ilk olarak 

smd komponentlerin PCB üzerine smd komponentlerini stencil yardımıyla lehimlemek 

için gerekli olan üstteki Paste alanlarına krem lehim buffer uygulanır. Tüm SMD 

bileşenleri yerlerine yerleştirildikten sonra, üst macun üzerindeki krem lehimler 

oksidasyona hızla başlar, elle ilişkilidir, PCB'ler Kızılötesi PCB ısıtıcı ile fırınlanmıştır. 

    1- Stencil ile tampon baskı yapıldı. 

    2- Composing için kullanılacak bileşenler hazırlandı. 

    3- Krem lehim hazırlandı. 

    4-Bileşenler PCB'lere manuel olarak yerleştirildi. 
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6.7 Karşılaştırma Tablosu 

 

 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı :  Dikdörtgen Prizma 

Çıkış Voltajı :  117 

Çıkış Akımı :  24 

Dengeleme Yöntemi (aktif veya 

pasif) 
:  Pasif 

Devre Tasarım Tipi :  PCB 

SOC Tahmin Algoritması :  - 

Kontrol Algoritması :  Yerli 

Yerli mi Değil mi :  Yerli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

7. Yerleşik Şarj Birimi  

7.1 Devre Tasarımı 

          

 
 
  Tasarlanan bu devre Autodesk EAGLE 9.6.2 sürümü üzerinden tamamlandı 
Uygulamada bulunmayan bazı devre komponentlerinin (SG3525, PC817 vs. ) veri 
sayfaları (datasheet) araştırılarak kütüphaneleri tasarıma eklendi. 
 
   Devrenin topolojisi Buck Converter topolojisidir. Devrenin amacı ortalama bir voltaj 
seviyesi elde etmek ve aktarımını sağlamaktır. Ortalama gerilimin oluşumunda doluluk 
oranı hesaba katılarak tasarlanmıştır. Topolojide çıkışa (output) paralel gelecek şekilde 
bir kapasitör eklenmiştir. Girişten (input) gelen enerjinin açılma - kapanma durumları için 
bu devre elemanı kullanılmıştır. Gelen enerji kesildiğinde dolmuş olan kapasitör yükünü 
çıkışa boşaltacaktır. Böylelikle çıkış voltajı sıfıra düşmeyecektir. Enerji kesildiğinde 
kapasitörün üzerindeki voltaj, akım dengesizliği oluşturacaktır. Bu problemin çözümü için 
devrede bobin kullanılmıştır. Bobin, kapasitörün çekeceği akımı limitleyerek devreyi 
korumaktadır. Sisteme yeniden enerjinin verilmesi bobinin akımını bir anda sekteye 
uğratacaktır. Bu durumu engelleyebilmek için sisteme diyot eklenmiştir. Eklenen bu diyot 
sayesinde sistemde bir döngü oluşacak ve devre korunacaktır.  
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7.2 Simülasyon Çalışmaları 

              

 

Şekil 16 Devrenin Giriş (Input) Voltaj Değeri 

 
                                         
 
               

 

Şekil 17 Devrenin Çıkış (Output) Voltaj  Değeri 

 
                                            
 
Tasarlanan devrenin simülasyonu Autodesk EAGLE üzerinden gerçekleştirildi. Sistemin 
girişine standart şehir voltajı (220V) uygulandı. Çıkışta alınan değer 120,6(~=121V ) 
volta tekabül etmektedir.  
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7.3 Baskılı Devre Çalışmaları 
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Baskılı devre çalışmaları Autodesk ‘in EAGLE adlı uygulama üzerinden gerçekleştirildi. 
 
 

7.4 Üretim Çalışmaları 
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  Asit olarak tuz ruhu (¼  oranda) ve perhidrol (¾ oranda) karışımları kullanılarak baskılı 
devre hazırlığına başlandı. Önce boş kaba asit bileşeni döküldü. Ardından perhidrol 
(H2O2) karışımı eklendi ve bakır plaket bileşenin içine bırakıldı. Tasarım plaketin üzerine 
çıktı.  
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  Tasarımda kullanılan komponentler için gerekli olan boşluklar dremel seti ile açıldı. Arda 
kalan baskı izleri aseton aracılığıyla temizlendi.  
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  Devredeki komponentler plakete lehimlendi. Sistem için gerekli olan bağlantı 
yolları  lehim aracılığıyla oluşturuldu. 
 
 
 

7.5 Test Sonuçları 

 

Yapılan test sonuçlarına göre; pilimizi yerleşik şarj cihazımızla şarj ederken power mosfet 
terminallerinden ölçümlerimiz aşağıdaki gibidir.Aldığımız sonuçlar simulasyon 
sonuçlarımıza göre %2.6 luk hata payı gözlemlenmiştir. Power mosfetlerimizin maksimum 
gerilim değeri DC de 500V maksimum akım değeri 20A maksimum. Power mosfetlerden 
elde edilen güç 120.5*10.8 W 
 

Çıkış gerilimi 120.3V 
 

Vds = 120.5V 

Vgs = 10.8V 

 

 
 

Şekil 18 Devrenin Test Aşaması-1 
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Şekil 19 Devrenin Test Aşaması-2 

 
 
 

7.6 Karşılaştırma Tablosu 

 

 
Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :                          - BUCK TOPOLOGY 

Güç Seviyesi :                         - 500W - 800W 

Çıkış Voltaj Aralığı :                         - 84V - 117.6V 

Çıkış Akım Salınımı :                         - 6A - 0A 

Giriş Güç Faktörü :                         - 0,88 

Güç Çevrim Verimi :                         - %96 

PWM Kontrol Entegresi :                         - SG3525 

Koruma Devreleri / Elemanları :                         - Cam Sigorta  

Baskılı Devre Boyutu :                         - 20  30 
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8. Batarya Paketleme  

  8.1 Hücrelerin Özellikleri: 

 Kullanılan pil hücreleri  Samsung INR18650-30Q Li-ion pil türüdür.  Pakette 28 adet pil 

hücresi bulunmaktadır.Her hücre başına 8 adet pil düşmektedir.Kısaca 28 seri 8 paralel 

hücre bulunmaktadır.Sistem de toplamda 224 adet pil bulunmaktadır. Yeni teknoloji 

aletlerde sıklıkla  kullanılan Li-ion pillerin en önemli özellikleri: 

 Küçük ve hafif olmaları,yüksek amperajlı kapasiteye sahip olmaları, şarj edilebilme ve 

yeniden kullanılabilme özelliğine sahip olmaları,kısa zaman içerisinde kapasite kaybının 

bulunmaması, genellikle grup halinde bulunmasıdır. 

 

 Pakette kullanılan Samsung INR18650-30Q 3000mA/h kapasiteye sahip olup, anlık 

olarak pilden 15 amper deşarj akımı vardır. Sürekli deşarj durumunda 3 amperlik akıma 

sahiptir.Nominal voltajı (idealde olması gereken değeri) 3,7 volttur. Pilin sağlıklı 

çalışabilmesi için standart voltaj değeri 3 volttur. Maximum voltaj değeri 4,2 volttur.   

 

     

 

8.2 Pilin ısıl özellikleri: 

 

 
 

8.3 Paket Malzemesinin Özellikleri: 

   Sistemimizde 28 adet seri hücre bulunduğu için en düşük voltaj değeri 84 volt, nominal 

voltaj değeri 103,6 volttur. Maximum gerilim değeri 117,6 volta tekabül etmektedir. 

Çıkıştan anlık olarak 120 amper akım çekilebilmektedir. Sürekli olarak sistemden 
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çekilebilen akım değeri 24 Amperdir. Sistemin kapasite değeri 24 A/h olarak 

hesaplanmıştır.  

 

8.4 Batarya Modülleri veya Paketinin Isıl Analizi 

 Tasarlanan pil paketi plastik malzemeden üretilmiştir. Malzemenin dielektrik katsayısı 

100 kV/cm ile 300 kV/cm arasındadır. Pillerin anot (+) ve katot (-)  kutuplarını 

yalıtabilmek için pil contası kullanıldı. Pil contası silikon kauçuktan üretilmiştir ve 

dielektrik katsayısı 3.2 ε’ dir.  Hücrelerin üst üste gelmesini ve birbirlerine temas etmesini 

engellemek için batarya yalıtım kağıdı kullanıldı. Kullanılan kağıdın dielectric katsayısı 

>1 ε’ dir.  

 

 

Şekil 20 Pil Contası 
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8.5 Modüllerin ve Paketin Yerleşim ve İzolasyonu: 

  Eğer batarya paketi modüllerden oluşuyorsa modül içerisindeki hücrelerin yerleşim ve 

yalıtımının tasarımı ve izolasyonu açıklanmalıdır. Aksi durumda paket içerisindeki 
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hücrelerin yerleşimi ve izolasyonu hakkında bilgi verilmelidir. Modüller arasındaki 

baraların malzeme seçimi, tasarımı ve üretimi de ayrıca açıklanmalıdır. 

Batarya Soğutma Sistemi Tasarımı 

 

 

9. Araç Kontrol Sistemi (AKS)  
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Araç kontrol sistemi kartında sensörler klemenslerle karta bağlanmıştır.Ana 

kontrolcümüz Arduino NANO’dur.Haberleşme modülümüz olan LoRa kartın 

üstünde sabittir.Kart üzerindeki klemenslere bağlanacak olanlar şunlardır: 

-Hall effect sensörü 
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-I2C ekran 

- E32(868T20D) LoRa 

-BYS üzerinden gelen verilerin alındığı RS232 pinleri 

-Kartın enerjisini sağlayacak güç pinleri 

-Pedaldan gelen veriyi okuyacak dijital pinler 

-Motor sürücüsüne pedal bilgisini verecek olan dijital pinler 

Motor Tork Kontrolü 

Motor sürücümüz lineer (doğrusal) hızlanma yapmadığı için motor tork kontrolünü AKS 

üzerinde yaptık. Pedal üzerindeki pwm sensöründen gelen datayı AKS kartımız üzerine 

aldıktan sonra lineer bir güçlenme eğrisine uyarladık ve ani hızlanma ya da (rejeneratif 

fren aktifken) ani frenlemelerin önüne geçtik. 

 

 

9.1 Arıza Teşhisi 

Araç içi elektrik tesisatına hall effect sensor bağlayarak aracın elektrik tesisatında 

arıza olup olmadığını anlıyoruz.Eğer arıza varsa arıza olduğu bilgisi aracın ön 

tarafında bulunan lcd ekrana ve izleme merkezine gönderilir. Hall effect sensor:Akım 

geçen bir iletken, bir manyetik alana konulduğunda akıma ve manyetik alana dik yönde 

gerilim farkı ortaya çıkar.Hall Effect sensörleri  manyetik etkiye göre direnç değeri değişen 

sensörlerdir.Bu sayede telden akımın geçip geçmediğini anlamış oluruz. 

 

9.2 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi 

 Araçta kullandığımız AKS mikrodenetleyici Arduino’dur. Aracın durumunun izlenmesi 

için arduinoya veriler gönderilir. Akım sensöründen akımı, BMS’ten sıcaklık, hücre 

voltajı, şarj bilgisini, fotoelektrik sensörden aracın hızını, hall effect sensörden arıza 

bilgisini ve pedaldan pot bilgisini arduinoya aktarılır .Bu gelen bilgiler Arduino’dan ekrana 

ve LoRa’ya aktarılır. Bu sayede gerekli bilgilere rahatlıkla ulaşılır 

 

9.3 Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

  Aks sistemin haberleşme  modülü olarak E32(868T20D) LoRa modülünü tercih ettik. 

Daha düşük frekanslarda daha sık çalışan FM radyo, hava-kara-deniz telsiz gibi 

cihazların haberleşmemizi olumsuz yönde etkilememesi için UHF frekans bandında 

bulunan 868 MHz  kullanılacaktır. E32(868T20D) modülünün çalışma sıcaklığı -40°C ile 

85°C arası, nem aralığı %10 ile %90 arasındadır. Seçilen haberleşme modülü, 

olası  hava şartlarında çalışmaktadır. Modül işlemciyle UART haberleşme protokolünü 
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kullanarak haberleşecektir. Ekleyecek olursak tercih edilen modül -144 dBm alış 

hassasiyetine ve 50 ohm empedansa sahip sma erkek konnektörlü 5 dBi kazançlı 

vertical  anten ile kullanılacaktır.  

 

  Bu modülün benzer haberleşme sistemleri kullanımlarında  efektif çalışması işlerimizi 

kolaylaştırmaktadır. Modül 20 dBm çıkış gücü vermektedir. Üretici firma haberleşme 

testlerini 5 dBi kazançlı vertikal anten ve haberleşme hızı 2.4 kbps olarak 

ayarlayarak   3000(±300)  metre mesafeden haberleşmeyi sağlamıştır. Her yarım 

saniyede bir veri alacak şekilde araç hızı ,batarya hücrelerinin sıcaklıkları ve gerilimleri, 

motorun sıcaklık değeri ,elde edilen gerilim değeri ve kalan enerji miktarı  2.4 kbps 

hızında izleme merkezine gönderilecektir . 

 

  Uydulardan ve çeşitli değerleri okuyan sensörlerin verisini mikrodenetleyici de işlenir. 

RF anten modülüne yönlendirilen anlamlı değerler belirli aralıklarla 862-893 MHz bant 

genişliğinde verileri şifrelemesiz olarak yer istasyonuna iletir.Alıcı modül tarafından 

alınan değerler mikrodenetleyici tarafından izleme merkezine seri port ekranından ve 

hazırlanan uygulama üzerinden okunur.Veriler daha sonradan incelenmek için bilgisayar 

içinde seçilen bir formatta dosyalanıp kaydedilir. 

 

  Araç üzerinden yollanan veriyi kendi yazdığımız dinleme programı ile alındı. 

 

Şekil 21 İzleme Merkezi Tasarım Aşaması 
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  Bundan sonra endüstride yaygın olarak kullanılan ve istatistik kaydetmek için 

tasarlanmış Prometheus isimli zaman bazlı veri tabanına aktardık. Yolladığımız veri 

burada zaman çizelgesi üzerinde tutuldu. Ardından bu veriyi görüntülemek ve analiz 

etmek için kullanabileceğimiz araçları araştırdık ve Grafana adlı açık kaynak veri izleme 

platformunda karar kıldık. 

 

 

 

 

Ardından Grafana üzerinde bir gösterge paneli oluşturduk. Oluşturduğumuz bu gösterge 

panelinde Batarya Sıcaklığı, Araç Hızı, Motor Sıcaklığı ve Batarya Kullanımı verilerini 

okunur hale getirdik. 

 

  

Şekil 22 Tasarım Aşamasından  
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Şekil 23 Üretim Aşamasından 

 

 

h. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları :  

Telemetri,Arıza 

algılama,Kullanıcı 

arayüzü,BMS verilerinin 

alınması 

Kontrolör Entegre Devresi :  Arduino NANO 

AKS G/Ç sayısı :  6 Giriş / 5 Çıkış 

Elektronik Devre Tasarımı :  Yerli 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
:  Yerli 
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Baskı Devre Kartı Üretimi :  
Delikli pertinaks üzerine 

lehimleme 

Yazılım Algoritması :  Arduino 

Deneysel Çalışma :  Sürüş Testleri 

Boyut (PCB / Kutu) :  
PCB boyut:10x10 cm 

Kutu:12x12 cm 

10. İzolasyon İzleme Cihazı 

 

İzolasyon izleme cihazında 2 farklı arduino ile direnç ölçüm işlemi gerçekleştirildi.Pil artı 

kutubu ile şase arası direnç bir arduino ile eksi kutbu ile şase arası direnci farklı bir 

arduino ile ölçüldü. 

 

 

 

10.1 Devre Tasarımı 
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10.2 Baskılı Devre Çalışmaları 

 

 

Şekil 24 PCB Tasarımı 

 

 

Şekil 25 3D Baskı devre çalışması 

10.3 Üretim Çalışmaları 

Delikli pertinaks üzerine komponentler dizildi. Lehim ile baskı yolları çekildi. 
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10.4 Karşılaştırma Tablosu 

 

 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici Entegre :  Atmega-328P 

Ölçüm Yöntemi :  Gerilim Bölücü 

Örnekleme Peryodu :  1 Saniyede 1 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  1/100 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  1/10 

Boyutlar (PCB / Kutu) :  
60mm*100mm PCB 

70mm*120mm Kutu 
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11. Direksiyon Sistemi  

 

Kendi tasarımımız ve üretimimiz olan direksiyon sistemimiz, direksiyon simidi, 

geciktirici dişli kutusu, özel sabitleme sistemleri, ackerman prensibine uygun 

açılar elde edilebilen aks ve süspansiyon sistemlerinden oluşmaktadır. 

Direksiyon sistemimiz, direksiyon simidinin 360 derecelik hareketini akslara, 

geciktirici dişli sistemi ile 45 derece olacak şekilde aktarılmasını sağlamak 

amacı ile tarafımızca özel olarak tasarlanan dönüş ve aks sistemlerini kullanır. 

Direksiyon simidinden alınan açılı hareket, tekerleklere aktarma organları 

vasıtası ile aktarılır. 

 

Geciktirici dişli sistemimiz sayesinde, direksiyon simidinin hareketini, 

tekerleklere 1 e 8 oranında azaltarak aktarım sağlayabiliyoruz. Hesaplarımız 

sonucu karar kılınan bu geciktirme oranına ait hesaplamaları aşağıdaki 

bölümlerde bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

Direksiyon sistemimiz, Ackermann prensibine dayanılarak tasarlanmıştır. 

Ackermann prensibi sayesinde dönüşlerde, sistemimiz aracın dengesini iç ve 

dış tekerlek açıları arasında dengeyi sağlayarak aracın kaymasının önüne 

geçiyor. 

 

İç tekerleğin maksimum dönüş açısı 45 derece, aşağıda gösterilen 

hesaplamalar sonucunda, dış tekerleğin maksimum dönüş açısı ise yaklaşık 

34 derece. Bu dönüş açıları sayesinde Ackermann prensibine uygun dönüş 

açıları elde edebiliyoruz. 
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Yukarıda bulunan şekilde görülen 45 derecelik iç teker açısı için, aracın aks 

mesafeleri hesaba katılarak yapılan hesaplamalar sonucunda dış tekerlek 

açısını Ackermann prensibine uygun olacak şekilde yaklaşık 33 derece olarak 

buluruz. Bu dönüş açıları ile aracımızın minimum dönüş genişliği 4 metre 

olarak hesaplanır. 

 

11.1 Geciktirici Dişli Kutusu Gecikme Oranı 
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12. Kapı Mekanizması  

 

 

12.1 Hesaplamalar: 

 

32 * 0.43 m = F2(0.10 + 0.14) 

13.76 = 

F2 = 57 N 

F1*X1 = F2*X2 

=7.98 

F1= 79.8 N 
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i.Yapılan araçta iki adet kapı bulunmakta ve bu kapılar aynı özellikleri sahip 

olmaktadır.Her iki kapının da alanı 132699.2 mm^2 ‘dir. 
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ii.Araç kapıları karbon fiber’den üretildi ve 3 noktadan araca sabitlidir. 

iii.Araçta sızdırmazlık elemanı olarak araç fitili kulanılmakta.Bu sayede sızdırmazlıkta 

yarış kurallarına uygun şekilde önününe geçildi. 

iv.Araçta endüstriyel dolapta kulanılan mekanizmaya benzer bir kapı kilit 

mekanizmasına mevcuttur.Saat yönüne döndürüldüğünde açık konum,saat yönünün 

tersine döndürüldüğünde kapalı konuma geçmektedir.Anahtar yardımı ile araç 

kilitlenebilmektedir. 
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Şekil 26 Kapı Kolu Mekanizması 
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13. Mekanik Detaylar  

13.1 Teknik Çizimler  

 

 
 

 

13.2 Mukavemet Analizi  

Roll-cage tasarımını Solid-works’ten yaptık.Aracımızda bulunan roll-cage bir  imalat ve 

üretim  tekniği olan el yatırma tekniği ile 800’lük korbon-fiber’den üretildi.Roll-cage 

boyutları enine 650 mm’den başlayıp aracın önüne doğru 570 mm’ye doğru 

daralmakta,boy olarak en yüksek bar 980 mm ve genişlik olarak 1330 mm’dir. 
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  Aracımızın da bulunan Roll-cage’in mukavementini Ansys Workbench’te static 

structural (equivalent von-misses stress) özelliğini kullanarak mukavement testlerini ve 

analizlerini yaptık.Analizi uygularken karbon-fiberin teknik özellikleri ve kat sayıları da 

Ansys tabanında bulunan default ayarlar göz önüne alındı. Analiz sırasında roll-cage’i 

arabada sabitlediğimiz gibi cıvata kısımlarından sabitledik ve  x ekseni yönünde 1 kn yük 

verdik.Sonuçlara baktığımızda kurallarda belirtildiği gibi en yüksek tepe değeri bölü 200 

(H/200) işlemini kullanarak sonucu 4,9 mm bulduk. 

980 mm (en yüksek tepe değeri) /200=4,9 mm 

  Stress dayanımdan aldığımız değer ise 0,15033 mm’dir.Sonuç olarak 0,15033 mm<4,9 

mm olduğundan yarış kurallarına uygundur. 
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 13.3 Dış Kabuk Üretimi:  

 Aracımızın kabuk üretimi yaklaşık iki ayda Yeditepe Automotive ekibi tarafından 

Yeditepe Üniversitesi elektrikli ve otonom araçlar atölyesinde tamamlandı. Aracımızın 

dış kabuğu ve alt şasisi malzemesi fiberglas olan iki dişi kalıba vakum infüzyon yöntemi 

uygulanarak üretildi. 
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Şekil 24 Üst Kabuk Dişi Kalıbı 

 

 

Şekil 25 Alt Şasi Dişi Kalıbı 
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Vakum infüzyon yöntemiyle ürettilen kabuğun dayanıklılığını artırmak için kabuğa bir 

takım işlemler uyguladık. Bu işlemler sırasıyla 200-93 gram çok eksenli karbon kullanımı 

ve alt şasiye 600 gram 12k tivil karbon kullanımıdır. 

 

 

Şekil 26 Alt Şasi Dişi Kalıbından Üretim 

 

 

Şekil 27 Alt Şasi Kalıbına Vakum İnfüzyon Yöntemi Uygulanışı 
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Şekil 28 Üst Kabuk Dişi Kalıbından Üretim 

 

   Aracımıza ekstra güç katmak için yaptığımız karbon elyafların arasında petek solik 

malzeme kullandık.Aracın dış kabuğunu üretirken yarışın temel amacı olan verimlilik 

üzerine odaklandık.Ağır malzemelerden daha hafif ve daha sağlam olan karbon fiber 

çubukları aracımızın içinde dayanıklılığı artırmak için kullandık. Bu çubukları rijitliği 

önlemek için özellikle aracımızın süspansiyon kısımlarında kullandık. 
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Şekil 29 Alt Şasi Üretilmiş Hali 

 

 Araç şasisinde kullandığımız kirişler ile aracımıza ekstra güç kattık.Aracın kokpit 

yapısını ve gövdesini küçülttük ve ardından şehir konsept kurallarının en büyük 

gereksinimlerinden biri olan aracın tekerleklerini ve parçalarını gizlemek için gövde 

yapısını çamurluk bölümlerine entegre ettik. 

 

Şekil 30 Üst Kabuk Üretilmiş Hali 
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13.4 Enerji Tüketim Hesabı 

İVME KUVVETİ  

Fivme = 127 Kg + 51 Kg * [(15.08 m/s)/205] 

=165.454 N  

HAVA DİRENCİ 

Fhava = [(1.225 Kg / 𝑚3 ) * (1.25 𝑚2) * 0.19 * (15.08 𝑚/𝑠)2]/2 

=33.6805248 N 

YUVARLANMA DİRENCİ  

0.002 * (127 Kg + 51 Kg) * 9.81 ( 𝑚/𝑠)2 

=3.49236 N 

TOPLAM KUVVET  

Ftoplam = 165.454 N + 33.0865248 N +3.49236 

=202.026885 N  

GEREKLİ TORK  

202.026885 N * 0.27m 

=54.547259 Nm 

POWER (WATT) 

202.026885 Nm (TOPLAM KUVVET) * 
550 RPM

9.548 𝑆
 

= 2856.47565 Watt 

HARCANAN ENERJİ 

0.8 Saat * 2856.47565 Watt * 1000 

=2285.180 KW 
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 13.5 Maliyet Hesabı 
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14. Araç Elektrik Şeması  
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15. Orijinal Tasarım  

 

15.1 Yeditepe Automotive E-7 Concept Otomatik Algılayıcılı Yangın Söndürme 

Sistemi 

  Aracın güvenlik kısmında pek çok üniversiteden farklı olarak özgün bir tasarım ve 

yenilikçi teknolojiler ile birlikte aracın güvenlik sistemi en üst düzeyde uygulanan 

korumalar ile acil durumlarda karşılaşabilir tüm faktörlere karşı önlem alınmıştır. Pek çok 

yarışmacı üniversitelerin kullandığı sistemlere karşın aracımızda farklı olarak D Sınıfı 

yangına karşı otomatik yangın söndürme sistemi kullanılmıştır. 

  Aracımızdaki bu koruma sisteminin diğer klasik (ABC) Kuru Kimyevi Tozlu Kimyasal 

Sistemlerinden ayıran en büyük faktör ise Lİ-İON Bataryalarının yanıcılığına özel olarak 

üzerinde özgün olarak çalışma sağladığımız Su sisi yöntemi ile F-500 Maddesini 

ekleyerek batarya yangınlarının önüne geçmek olmuştur.  

  Su sisi yöntemiyle 20-30 mikron Küçük damlacıkların oluşumu sağlanır bu sayede 1lt 

deki tüp içerisindeki karışım (6-30) metre karelik alanda (2-250) Milyon tanecikli su sisi 

haline getirilir.  Su çok küçük partiküllere ayrıştırılarak sis haline getirilir böylece ortamdaki 

ısı enerjisinin emilme alanı artırılmaktadır. Bu yöntem ile küçük hacimdeki malzeme 

kullanımıyla yüksek performans sağlanmaktadır. Nozullerden ilk çıkış yüz derece ve üzeri 
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yangınla buluştuğunda O2 uzaklaştırılır bu sürede 1700 kez hacmi genleşir ve tanecikler 

oksijenden ağır olduğu için yerini alır, mikron değerlerindeki F-500-Kapsülleyici Madde 

alevle buluştuğu anda ilk safhada hızla buharlaşmaya başlar ve ısıyı absorbe eder ve 

(2263KJ/LT) soğutma işlemi yapar. Yangının oluşturduğu ısı enerjisini emerek buharlaşan 

sistem ortam ısısını 900°C den 50°C’ye kadar soğutma etkisi yaratır. Sırasıyla sıvı haldeki 

madde gaz halini alarak ortamda buharlaşarak oksijeni itici bir hale getirir bu sebeple ikinci 

söndürme işlemini tamamlanır ve kalan madde ile soğutmaya geçiş sağlar böylelikle bu 

sistem tekniği ile yangın saliseler içinde söndürülmüş olur. 

 

 

 

 

  Özgün olarak tasarladığımız bu batarya yangını söndürme sistemi için kullanılan kimyevi 

ürün F-500 Kapsülleme maddesidir. Bu kapsülleme maddesinin diğer kullanılabilecek 

maddelerden farklarından bahsetmek gerekecek olursak şu şekildedir. 

  Bir yangın oluşmasında 4 farklı element etkilidir, bu elementler: yakıt, sıcaklık, oksijen 

ve zincirleme kimyasal reaksiyondur. Bu durum ateş tetrahedronu olarak bilinir. Bu 

unsurlardan herhangi birinin kaldırılması yangını söndürebilir.  

  F-500-Kapsülleyici Maddesi, aynı anda üç öge üzerinde çalışır, ısıyı ortadan kaldırmak, 

yakıtı nötralize etmek ve dolayısı ile serbest radikal zincirleme tepkiyi kesmek. Bu 
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yangının daha hızlı söndürülmesine neden olur, kalıcı yanma direnci ve buhar, duman 

ve kansere neden olan toksinler gibi maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.              

Yapılan araştırılmalar sonucunda bu madde dumanda kansere neden olan toksinleri 

(%98.6) oranında azalttığı kanıtlanmıştır. 

 F-500-Kapsülleyici Maddesi suyun yüzey gerilimini anında azaltır. Su 

damlacıklarını daha küçük hale getirir, ısıyı emmek için daha fazla yüzey alanı 

yaratır. 

 F-500-Kapsülleyici Maddesi Lityum iyon pilleri için yeniden ateşleme olmadan 

söndürdüğü kanıtlanmış tek maddedir. 

 

Bizlerin kullanım sağladı Lİ-İON Piller den kaynaklı yangın kategorimiz: 

D sınıfı yangınlar (Magnezyum, Lityum-iyon piller) içerisine girmektedir. 

D sınıfı yangınlar metallerin yanmasından kaynaklı yangındır ve metaller çok yüksek 

sıcaklıkta alev çıkarmadan yanarlar. D sınıfı yangınlarda söndürmek için kesinlikle su 

kullanılmamalıdır. 

Kullanıldığı takdirde yüksek sıcaklıktan kaynaklı su moleküllerindeki hidrojen açığa çıkar 

ve söndürülmesi zor bir hal almaktadır. 

 

D Sınıfı Yangın Söndürme Sisteminin Teknolojisi: 

1. Yangın Algılama: Isı artması ile tetiklenen hortum. 

2. Söndürme: Söndürme Maddesi + Su, Katkı Malzemeleri Çalışma Sıcaklığı (-30, 

+60 Derece) 

Sistem çalışma prensibi içerisinde F500 söndürme gazı bulunan tüpün üzerinde diyaframı 

olan Sistem Pnömatik ve mekanik olarak çalışır, elektriksel bir tetiklemesi yoktur dolası ile 

dışarıdan bir enerjiye bağımlı değildir. 

Sistem ısıya duyarlıdır, ısıya duyarlı olmasını sebebi Tubing adı verdiğimiz ısıya duyarlı 

hortumun 130-140 derece santigrat ortam ısısı ile aktive olmasından kaynaklıdır. Sistem 

Bileşik Kap Prensibi ile benzerdir, kırmızı hortumdaki basınç silindir basıncından 0’5 bar 

kadar fazladır ve silindir üzerindeki diyafram valfi kapalı tutar. Tubing ya da hortum 

dediğimiz malzemedeki basınç azalırsa yani ısı ile patlayıp basınç tahliye olursa denge 

bozulur. 

 Silindir içindeki basınç normal çalışma basıncı altında inerek valf akışa izin verir ve 

söndürme maddesi nozullara iletilir ve akış başlar. 
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R107 Tip Onay Sertifikalı ve E işaretli Araç Yangın Söndürme Sistemleri (RMK Yangın 

üreticisi) elektrikli araçlarda konunun kapsamında olduğu ve yüksek yangın riskli Lityum-

ion piller kullanıldığı için F500 Enkapsülatör söndürme maddesini araştırdı ve yüksek 

basınçlı (Water Mist) Su Sisi teknolojisi ile birleştirerek söndürmenin randımanının 

artacağı sonucuna vardı.  

Sonuç olarak Sponsor firmamız ile birlikte; F500 enkapsülatör (ajanının) maddesi ile %6 

oranlı söndürme solüsyonunun, yangına water mist/su sisi yöntemiyle uygulanması 

halinde yangında oksijen deplasmanı yapabileceğini, yangının ısısını hızla 

soğutabileceğini ve zararlı gazların salınımını kapsülleyerek ortamdan 

uzaklaştırabileceğini ön gördük.   

 

 

-Görselde bulunan(Orifis) Nozül aracımızda tehlike algıladığımız bölgelerde kurulumunu 

yapmış bulunduk.Arka bagajda (U) yapısının içerisinde 3 adet nozul ve aracın motor 

bölümüne uzatılan nozül ile yangın riskine karşı önlem alınmıştır
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-Manuel boşaltma butonu ile pilotun acil durum farketmesiyle birlikte tüpün anlık olarak 

içerisindeki F-500 maddesini boşaltmış olur.Butonun arkasındaki sarı pim ise yanlış 

durumlarda basıp tüpün açılmasının önüne geçmektedir. 
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-Görseldeki (silindir) tüp çelik malzemeden oluşmaktadır.Hacmi 3L içerisine orta basınçlı 

işlem uygulanmaktadır.Bu basınç değeri ise 14-30 Bar arasındadır. 
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-Şekilde görülen aparat ise yangın tüpünün üst kısmında bulunmaktadır.Bu aparattan 

toplamda 2 adet hortum çıkışı olmaktadır.Bir tanesi nozüllere bir tanesi ise kırmızı renkte 

olup yangını algıladığında sistemin active olmasını sağlar.Kırmızı hortumun basıncı 

tüpteki basınçtan 0.5 bar yüksek olup diyaframı baskılamaktadır.Yandığı anda basınç 

farklı diyaframı bastıramayacak ve sistem active olucak. 
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-Görselde Sistemin elemanlarının konumlandırılmasını görmekteyiz. 

 

  

 

-Pilin yamasına karşın etrafında dolanan Tubing hortumu 
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15.2 Kestamid Jant Tasarımı 

Kestamid jant tasarımında yarışmamızın temel amacı verimlilik olduğu için 1.3 kg lık 

ağırlıkta olan jant ile yüksek dayanım sağlayarak hem döner parçadaki ağırlığı 

hafifletmiş hem de özgün bir tasarımla jantın şeklinin tasarımıyla araç ivmelendiği andan 

itibaren jant kollarında bulunan 45 derecelik açı ile fren kaliperlerine maksimum  hava 

akışı sağlayarak ani frenleme durumunda fern disklerinin ısınıp formunun değişmesine 

karşın önlem alınmış bulunmaktadır. 
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Jantın iç yanaklarında bulunan eklem parçasıyla lastik yanağının yüzey birleşimi 

optimum hale getirilerek yüksek basınç altında formunda bozulma olmadığını ve 

lastikteki gerekli Psi değerleri ile hava basıldığında dayanımı yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

15.3 Karbon Fiber Roll Cage 

Aracımızda pilot güvenliği için kullandığımız roll cage karbon fiber malzemeden özel 

olarak kendi tasarımımızla yapmış bulunmaktayız. Roll cage yüzeyinde kullanılan 

karbon fiber 800 lük fiberdir. 

 

Dayanımı yüksek olması için alt yüzeyinde xf-solic malzemesi ile yapı dayanımı 

güçlendririlmiştir. 
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Yapım aşamasında kalıp olarak 5040 serisi alüminyum kullanılarak bunun üzerine 

uygulamalar yapılmıştır rijit bir yüzey almak adına vakum infizyon teknolojisi kullanlıarak 

epoksi malzemesi tüm yüzeye eşit bir şekilde dağıtılmış bulunmaktadır.  

Yüzeyde yapım aşamasından kalan kabarcıkları kapatmak adına sırasıyla 800-1000-

1200 lük zımparalar ile fazlalıklar alnındı ve ardından güzel hazırlanmış olan yüzeye 

dolgu verniği ile mikron değerindeki kabarcıklar kapatlmış ve tekrar yüzeye zımparalama 

işlemi yapıldı. Bu işlemler tamamlandıktan sonra akrilik vernik ile son aşamada pürüzsüz 

yüzey elde edilmiştir. 
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