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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 4100 

Genişlik mm 1240 

Yükseklik Mm 1200 

Şasi Malzeme Alüminyum 

Kabuk Malzeme Fiberglass 

Fren sistemi Hidrolik disk, ön, arka, el freni Hidrolik Disk, Ön ve Arka 

Motor Tip Outrunner Bldc Motor  

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi Tasarımımız 

Motor gücü kW 1500 Watt 

Motor verimliliği % %87.5 

Elektrik makinesi 
ağırlığı 

kg 17 

Batarya type Li-İon 

Batarya paketi 
nominal gerilimi 

V 37V 

Batarya paketi 
kapasitesi 

Ah 27Ah 

Batarya paketi 
maksimum gerilimi 

V 42V 

Batarya paketi 
enerjisi 

Wh 1000Wh 

Yakıt pili gücü kW 1Kw 

Hidrojen silindirleri 
sayısı 

# 1 

Hidrojen silindir 
basıncı 

bar 15 Bar 

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 
olan boşlukları 
doldurmalısınız 

  

 

  



 
 

2. Dinamik Sürüş Testi (Zorunlu) 

https://youtu.be/V_1954woafY 

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 

  

https://youtu.be/V_1954woafY


 
 

4. Motor (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır 

ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

a) Tasarım Hesaplamaları 

Çalışmalar ANSYS Electronics programında gerçekleştirilerek, tüm denemeler 

sonucunda motorun teknik özellikleri belirlenmiştir.  Gelişme raporunda belirtildiği gibi 

farklı avantajlarından dolayı motor olarak outrunner rotorlu sensörlü bldc motor 

seçilmiştir. Öncelikle seçilen teker boyutu sınır kabul edilerek rotor dış çapı kullanılacak 

motor mili özelliklerine göre stator iç çapı sınırları oluşturulmuştur. Ardından 

kullanılacak Şekil 4.1’deki yakıt pili çıkış grafiklerinde yapılan incelemeler sonucunda 

36 volt nominal gerilimli bir motor tasarımına karar verilmiştir. Motor geriliminin düşük 

seçilmesi motor akımlarının yüksek olmasına sebep olacaktır fakat bu sayede 

bataryaya minimum ihtiyaç duyularak sadece yakıt pili üzerinden motor beslemesinin 

sağlanması amaçlanmıştır. Tam yükte 30 volt gerillim altında, 33 amper desteklik 

veren yakıt pili için tork ve hız hesapları da düşünülerek 1500 watt / 450 rpm ve ayrıca 

200 Nm torka sahip olması hedeflenerek tasarımlar gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 4.1: Yakıt pili çıkış karakteristiği 

İlk hesaplamalarda 1.369 mm sarım çapı olarak 2 adet alınan bakır tellerle 9 turdan 

oluşacak şekilde seçilmiştir ve bu doğrultuda hesaplamalar yapılmıştır; fakat 1.369 mm 

kesitli bakır telin bulunmamasından dolayı kesitte değişikliğe gidilmiştir. Bobin sarımı 

0.965 mm kesitli teller kullanılarak 4 adet tel alınarak ve silisli saçlara 9 tur atılarak 

sarım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca motorda yapılan bu değişiklik sonucunda ilk 

tasarlanan motor özelliklerinden uzaklaşılmamıştır. Tüm bu parametreler kabaca 

belirlendikten sonra mıknatıs kalınlığı, stator kesit özellikleri, rotor uzunluk ölçüleri, 

iletken sarım özellikleri, mıknatıslar arası boşluk gibi değişkenler değiştirilerek güç, tork 

ve hız isterleri sağlanmıştır. 



 
 

 
 Şekil 4.2 : Aynı stator ve rotor şartlarında 0,965 mm ve 1,369 mm kesitli iletkenle 

yapılan motor özellikleri 

 

Ayrıca motor tasarımı tamamlandıktan sonra motor sarım şemasındaki faz başlangıç 

çizgisine denk gelen sargıdan başlamak üzere hall sensörler yerleştirilmiştir. 

Yerleştirilen sensörlerden alınan sensör bilgileri doğrultusunda oluşan altı durum 

değerlendirilip buna göre mosfet gate akımları belirlenmiştir. 



 
 

 
Şekil 4.3: Motor sarım şeması 

, 

Şekil 4.4. Sonlu elemanlar analizi ile motor milinde meydana gelen moment analizi 

 
Şekil 4.5: Transient durumda fazlarda meydana gelen manyetik akı 



 
 

 
Şekil 4.6: Motor faz akımları 

b) Manyetik Analiz Çalışmaları 

Manyetik analizler incelendiğinde nüve oluşumunda kullanılan malzemenin tesla/(A/m) 

grafiği inelenmelidir. Tüm manyetik hesaplamalar sonlu elemanlar analiz programı 

(ANSYS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nüve doyuma gitmediği bölgede 

çalıştırılması gerektiğinden yaklaşık 2.0 tesla değerinin altında tutulması gerektiği 

görülmüştür. Ansys programında yapılan denemelerde sınır değeler olarak bu değer 

dikkate alınmış ve 1.23 tesla olarak gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 4.7: M250-35A karakteristiği 

 
Şekil 4.8: Sonlu elemanlar analiz programı (ANSYS) 3B manyetik akı analizleri 

(1,369 mm) 



 
 

 
Şekil 4.9: Sonlu elemanlar analiz programı (ANSYS) 3B manyetik akı analizleri 

(0,965 mm) 

Sonlu elemanlar analiz programında (ANSYS) gerçekleştirilen analiz sonuçlarında 

manyetik akı değerinin 2 teslayı geçememesine özen gösterilmiştir. Analizlerde de 

görüldüğü gibi kritik manyetik akı değeri analizlerde gözlemlenmemiştir. 

c) Mekanik Analiz Çalışmaları  

c.1. Detaylı Mekanik Tasarım Bilgileri  

Araçta kullanılacak motor tasarımı ekibin yarışma stratejileri göz önüne alınarak 

tasarlanmıştır. Yarış sırasında en düşük enerjiyi harcayarak derece elde etmeyi 

hedefleyen ekibimiz, bu amaç doğrultusunda motor tasarımını en düşük ağırlıkta ve 

boyutta olacak şekilde tasarlama yoluna gitmiştir. Ağırlık harcanan verimi doğrudan 

etkilediği için motor parçaları üzerinde mukavemet dayanımları da hesaplanarak 

boşaltmalar yapılmıştır. 

Araçta kullanılan motor tasarımı olabilecek en düşük ağırlık ve boyut ölçülerinde 

olması şeklinde planlanmıştır. Ansys Electronics Programı’nda sayısal olarak 

tasarlanan motor, program çıktısı olan stator, rotor ve mıknatıs boyutlarına göre 

mekaniksel olarak dizayn edilmiştir. Motorun sahip olduğu değerler bilgisayar 

ortamında, en büyük çap değeri 186 mm, uzunluğu 140 mm ve ağırlığı yaklaşık olarak 

12,5 kg olarak hesaplanmıştır. Motorun araca montajı konusunda teknofest komitesi 

tarafından paylaşılmış lastik bilgileri incelenmiş 16 inç boyutunda bir jant kullanılması 

planlanmıştır. Motor janta bijonlar ile sabitlenecek, araca ise motorun araç içerisine 

bakan kısmında bulunan, bilgisayar ortamında tasarlanmış kapak ile aks taşıyıcısına 

sabilenmiştir. Bu şekilde montajı gerçekleştirilen motor süspansiyon sistemine sürüş 

konforunu bozmayacak şekişde entegre edilmiş olacaktır. 

Stator, rotor ve mıknatıs boyutları gibi özellikler program tarafından verilmiş ve bu 

değerler öncülüğünde motorun diğer mekanik kısımları tasarlanmıştır. Tasarım 



 
 

aşamasında en çok motor ağırlığı azaltımı ve sıcaklık artışını engellemek amacıyla 

havalandırma boşluklarının üzerinde durulmuştur. 

c. 2. Motor Şaft Tasarımı 

Motor mili hesabı gerçekleştirilirken makine elemanları şaftların boyutlandırılmasında 

kullanılan çap formülü kullanılmıştır. Denklem 4.1’de formül gösterilmiştir. 

        Denklem 4.1 

Denklem sonucu minimum mil çapı 13 mm olarak hesaplanmış, tasarımda kullanılan 

mil çapı ise 20 mm olacak şekilde tasarlanmıştır. Şaft uzunluğu 140 mmdir. Mil 

üzerinde tasarımın getirisi olarak segman kanalları, kama kanalı ve diş açma 

uygulamalarına gidilmiştir. Üretilen mile ait görsel Şekil 4.10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.10. Üretilen mil 

Mil üretimi gerçekleştirildikten sonra motor üzerine montajlanmıştır. Test aşamaları 

sırasında mil çapının boyutundan ve rotordaki göbek kısmındaki et kalınlığının yeterli 

olmamasından dolayı mıknatısların çekim gücüne dayanamamış, statorun rotorun bir 

kenarına doğru esnediği (yapıştığı) görülmüştür. Şekil 4.11’de bir tarafa yapışan, 

sürten, stator gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.11. Motorda oluşan problem 



 
 

Şekilde de görüldüğü üzere mavi renkle gösterilen 1 numaralı bölge ile, yeşil renk ile 

gösterilmiş 2 numaralı bölge incelendiğinde statorun rotora en yakın kısımlarındaki 

mesafenin eşit olmadığı görülmektedir. Bu durumda rotorun dönüşü esnasında 

statorun mıknatıslara temas ettiği görülmüştür. Problemin farkına varıldıktan sonra 

rotor döndürülmemiş ve olası bir mıknatıs özelliklerinde kaybın önüne geçilmiştir. 

Bu problemin ortadan kaldırılması için mil çapı 25 mm olacak şekilde artırılmıştır. Ek 

olarak ilk tasarımda hareketli olan mil tasarımı yerine milin sabit olması kararlaştırılmış 

ve mil stator iç ve dış kapağına sıkı geçme yöntemi ile çakılmıştır. Çakılan mil, stator 

iç kapağına punto kaynağı olacak şekilde kaynaklanmış ve statikliği tam anlamı ile 

sağlanmıştır. Tasarlanan mile ait görsel Şekil 4.12’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.12. Tasarlanan ve üretilen mil 

c. 3. Motor Karkas Tasarımı 

Motor karkası stator ve rotor boyutlarına göre belirlenmiş, montaj, demontaj ve 

yataklama konuları düşünülerek yapılan revizeler ile son halini almıştır. İskelet olarak 

rotora ilave olarak 2 adet kapak tasarımının sistemde kullanılması kararlaştırılmıştır.  

2 adet kapak kullanılmasının nedenleri; statorda bulunan saçların montajının rahatlıkla 

kapaklardaki cıvata delikleri ile yapılması, motorun araca bağlanacağı aks taşıyıcı 

parçasına montajının rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi, kullanılan milin belirli 

noktalardan punto kaynakları ile sabitlenerek yataklama görevini üstlenmesi olarak 

sıralanabilir. Kapaklarda ağırlık azaltımı ve havalandırma için işlemler yapılmıştır. Şekil 

4.13’de stator iç kapak, Talha 4.14’te stator dış kapak gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.13. Stator iç kapak 



 
 

 

Şekil 4.14. Stator dış kapak 

Stator dış kapakta araç şasisine bakan kısımda bulunan 4 adet cıvata deliği sayesinde 

motor süspansiyon sistemi elemanlarından olan aks taşıyıcı parçasına bağlanmıştır. 

Bu sayede motorun takılı olduğu tekerlekte de süspansiyon sistemi kullanılmış olup 

aracın sürüş konforu artırılmıştır. 

Test aşamalarında gerçekleştirilen denemeler esnasında rotor göbeğindeki bazı 

kısımlarda esnemeler görülmüştür. Bu esnemeler motor için yararlı olmadığından 

dolayı rotor göbeğinde güçlendirmeye gidilmiştir. Rotor göbeğine ek bir flanş tasarımı 

yapılarak esnemenin önüne geçilmiştir. Flanş göbeğe sıkı geçme yöntemi ile 

çakılmasının yanı sıra civatalar yardımı ile de montajlanmıştır. Rotorda yapılan 

değişikliklerden sonra, rotordaki yataklamada kullanılan rulman yapılan değişikliklere 

uygun olacak şekilde revize edilmiştir. Şekil 4.16’da üretilen eski rotora ait görsel 

gösterilmiştir. Şekil 4.15’de tasarlanan flanşa ait görsel gösterilmiştir. Yapılan revizeler 

sonrasında tekrar işleme tabi tutularak elde edilen yeni rotora ait görseller şekil 4.17’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.15. Tasarlanan flanş 



 
 

 

Şekil 4.16. Üretilen eski rotor 

 

 

Şekil 4.17. yeni rotora ait görseller  

Motor janta rakorlardan dışarıya doğru çıkan 4 adet cıvata kullanılarak bağlanmıştır. 

Cıvata kullanılmasının nedeni bijon kafa boyutlarını karşılayacak düzeyde rotorun iç 

kısmında alan bırakıldığında motor boyutunda gereksiz uzama yaratmasıdır.  

Stator sarımı sırasında karkas tasarımı içerisindeki stator ön ve arka kapak montaj 

önceliği sırasına göre montajlanarak silisli saçlarla montajlanma aşamasına geçilmiştir. 

Elektriksel bakımdan gerekli olan sarım tekniği göz önünde tutularak bakırları sarılan 



 
 

stator parçası tüm işlemlerin ardından civatalar yardımı ile rijit hale getirilerek rotor ile 

montajına hazır hale getirilmiştir. Silisli saçların montajı ve bakır tellerin sarım 

aşamasına ait görsel şekil 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.18. Stator sarım aşaması 

Yataklama işlemini sağlaması ve karşılaşılan esneklik probleminin giderilmesi için mil 

ile kapak parçaları sıkı geçme yöntemi ile çakılmış, ardından kaynaklanmıştır. Kaynak 

işlemi tamamlandıktan sonra mil üzerine gelecek rulman çakılarak, genel montaja 

hazırlanmıştır. Rotor ile montajı gerçekleştirilmeden önce saclar üzerine hall effect 

sensörleri yerlerine yerleştirilmiştir. Şekil 4.19’da montajı tamamlanan stator parçası 

görülmektedir.  

 

Şekil 4.19. montajı tamamlanan stator 

Stator montajının tamamlanmasının ardından, rotor ile montajı gerçekleştirilmiştir. 

Yataklamada kullanılan komik bilyalı rulman seçilmiş, mil üzerine açılan dişe somun 

geçirilerek sıkılmış ve rulman yeterli sıkılığa eriştiğinde sıkma işlemi durdurulmuştur.  

Montajı tamamlanan motorun jant ve tekerleğe montajlanmış hali şekil 4.20’de, 

süspansiyon sistemi elemanı olan aks taşıyıcı parçasına montajlanmış hali de şekil 

4.21’de gösterilmiştir. 



 
 

 

Şekil 4.20. Motorun jant ve tekerleğe montajlanmış hali  

 

Şekil 4.21. Motorun aks taşıyıcıya montajı 

c. 4. Motor Rulmanlarının Belirlenmesi 

Motorda kullanılan rulmanların makine elemanları boyutlandırılmasında kullanılan 

formüller göz önünde bulundurularak seçimi yapılmıştır. İlk olarak seçilen rulman; SKF 

marka 6004 kodlu Deep Groove Ball Bearings’tir. Esneme problemi sonrası seçilen 

rulmanda da tasarım gereği, revizeye gidilmiştir. Revize sonrası 320056 kodlu 25 x 47 

x 15 konik makaralı rulman seçilerek montajlanmıştır.  

Konik makaralı rulman seçilmesinin nedenleri: Makara ve yuvarlanma yolu arasında 

doğrusal temas olduğundan, konik makaralı rulmanlar ağır radyal yükleri bir yönde 

taşıyabilmektedir. Konik yuvarlanma elemanları büyük temas alanine sahip 

olduklarından radyal yüklerden daha büyük tek yönlü eksenel yükleri desteklerler. Çift 

şekilde yerleştirildiğinde her iki yönde eksenel yükleri de destekleyebilirler.  

Şekil 4.22’de seçilen rulmana ait teknik dokümanlar gösterilmiştir. 



 
 

 

Şekil 4.22. Seçilen rulmana ait teknik dokümanlar 

c. 5. Mıknatıs ve Silisli Sac 

Ansys Electronics Programı’nda yapılan analiz sonuçlarında çıktı olarak verilen 

parametreler eşliğinde, çizimi gerçekleştirilen mıknatısa ait SolidWorks çizimi şekil 

4.23’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.23. Mıknastısa ait SolidWorks çizimi  

Programdan çıktı olarak alınan 0,35 mm et kalınlığına sahip Silisli saçlar, lazer kesim 

yöntemi ile kesilerek, stator montajı içerisine dahil edilmiştir. Şekil 4.24’te kesilen silisli 

saçlara ait görsel gösterilmiştir. Sarım işleminde 128 adet silisli saç kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.24. Silisli saç 

 



 
 

c. 6. Sonlu Elemanlar Analizi 

Sonlu elemanlar analizleri tasarım aşamasındayken bilgisayar ortamında testlere tabi 

tutularak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanmasını aynı zamanda da üretilen 

parça veya parçaların hatasız olması konusunda büyük fayda sağlar. Motor 

tasarımında kullanılan stator iç ve dış kapak parçaları yapısal analize tabi tutularak 

üretim aşamasına geçilmeden parçaların mukavemeti hakkında bilgi edinilmesi 

sağlanmıştır. 

Stator iç kapak parçası üzerine gelen ağırlık hesaplanarak analize dahil edilmiştir. 

Parçanın motor montajındaki durumunu simule edecek şekilde sabit geometri 

tanımlanmıştır. Gerçeğe en yakın durumu simule etmek amacıyla; yer çekimi ivmesi 

analize eklenmiştir. Analizin çözümlenebilmesi için mesh atma işlemi gerçekleştirilerek 

analiz için gerekli hazırlık süreci tamamlanmıştır. Şekil 4.25’te analiz sonucu oluşan 

maksimum stres dağılımı, MPa cinsinden gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.25. Stres dağılımı 

Yapılan analiz sonucu; oluşan maksimum gerilme değeri malzemenin sahip olduğu 

akma mukavemeti değerinden oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenden dolayı 

tasarımı yapılan parça kullanım için uygundur. Şekil 4.26’da analiz sonucu oluşan 

maksimum deplasman ve güvenlik faktörü sırası ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.26. Maksimum deplasman ve güvenlik faktörü 



 
 

Tasarlanan ve üretilen stator iç kapak parçası analiz sonucunda minimum 21 kat 

güvenli olduğu hesaplanmıştır. Parçanın motorda kullanılmasında herhangi bir 

problem görülmemektedir. 

Aynı yapısal analiz stator dış kapak için de uygulanmıştır. Parça üzerine gelen yükler 

analiz ortamında parçaya uygulanmış, sabit geometri tanımlanmış ve mesh atma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu oluşan maksimum stres dağılımı şekil 4.27’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.27. oluşan maksimum stres dağılımı 

Yapılan analiz sonucu oluşan maksimum gerilme değeri malzemenin sahip olduğu 

akma mukavemeti değerinden oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenden dolayı 

tasarımı yapılan parça kullanım için uygundur. Şekil 4.28’de analiz sonucu oluşan 

maksimum deplasman ve güvenlik faktörü sırası ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.28. Maksimum deplasman ve güvenlik faktörü 

Tasarlanan ve üretilen stator dış kapak parçası analiz sonucunda minimum 14 kat 

güvenli olduğu hesaplanmıştır. Parçanın motorda kullanılmasında herhangi bir 

problem görülmemektedir. 

d) Termal Analiz Çalışmaları 

 Motor soğutması üzerinde bulunan havalandırma kanalları kullanılarak 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Tüm termal hesaplamalar sonlu elemanlar analiz 

programı (ANSYS) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonrasında 



 
 

sıcaklıkların maksimum 55 derece olduğu gözlenlenmiş ve sürücümüzle yol verme 

durumunda motor sıcaklıkları gözlemlenecektir. Motor sıcaklıklarının yüksek olması 

durumunda havalandırma delikleri artırılabilir ya da benzer yöntemlere başvurulabilir. 

  
Şekil 4.29: Sonlu elemanlar analiz programına ( ANSYS)  göre motor termal 

analizi 

e.1. Üretim adımları 

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen yüzlerce test, binlerce iterasyonların ardından 

takım stratejisine uygun olacak motor değerleri tasarlanmıştır. Tasarımı 

gerçekleştirilen motor; stator, rotor, iç ve dış kapaktan oluşmaktadır. Stator üzerinde 

silisli saçlar kullanılmış bakır teller vasıtasıyla uygun bir biçimde saçlara sarılmıştır. 

Rotor üzerinde bulunan mıknatıslar özenle yerlerine düzgün sıra ile yapıştırma 

usulüyle yerleştirilmiştir. Tüm bileşenlerin alt montajları tamamlandıktan sonra genel 

montaj aşamasına geçilmiş ve motor montajı tamamlanmıştır.   

Dik işleme merkezinde talaşlı imalat yöntemi vasıtasıyla stator iç kapak ve stator dış 

kapak sırasıyla işlenmiştir. Cnc tornada dolu malzemeden boşaltma yöntemi ile 

gereksiz kısımlar boşaltılmış en son finiş paso atılarak ihtiyaç duyulan çap değerlerine 

düşürülmüştür. Sonrasında dik işleme merkezinde delik açma işlemleri 

gerçekleştirilerek parça kullanıma hazır hale getirilmiştir. Parçanın imalatı sırasında 

çekilen görüntüler Şekil 4.30’da gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.30. Stator iç ve dış kapak imalatı 



 
 

Bir diğer motor parçası olan, üzerlerinde mıknatısları bulunduran rotor parçası da 

öncelikle torna tezgahında işlenerek ihtiyaç duyulan çap değerine düşürülmüş alın 

tornalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Rotor iç kısmı uygun olan takım ucu vasıtasıyla 

boşaltılarak delik delme işlemleri için hazır hale getirilmiştir. Parça hazır hale 

getirildikten sonra dik işleme merkezine alınarak havalandırma ve ağırlık azaltımı için 

düşünülmüş deliklerin delme işlemi gerçekleştirilmiştir. Rotor parçasının imalat 

aşamasına ait görsel Şekil 4.31’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 4.31. Rotor imalat aşaması 

Rotor imalatı ardından motorda kullanılacak mil parçası dolu parçadan olacak şekilde 

torna tezgâhında işlenmiş, ihtiyaç duyulan çap değerlerine düşürülmüştür. Milin bir 

ucuna diş açma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Rotor imalatı tamamlandıktan sonra mıknatıslar rotor üzerine 3m scotch weld 

yapıştırıcı kullanılarak konumlandırılarak yapıştırılmıştır. Mıknatısları yapıştırmada 

kullanılan yapıştırıcı ve mıknatısların yapıştırılmış hali sırası ile Şekil 4.32’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.32. Mıknatıs yapıştırıcı ve yapıştırılmış hali 

Statorda kullanılacak silisli saçlar lazer kesim yöntemi ile tasarlanan boyutlarda 

kesilmiştir. Kesilen saçlara ait görsel Şekil 4.33’de gösterilmiştir. 



 
 

 
Şekil 4.33. Kesimi gerçekleştirilen silisli saç 

Silisli saçların kesimi ardından yalıtımı gerçekleştirilerek bakır tel sarım aşamasına 

geçilmiştir. Şekil 4.34 te bakır sarım aşamaları gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.34. Bakır tel sarım aşamaları 

Bakır sarım işlemleri sonrası saçlar üzerine hall effect sensörleri yerleştirilmiştir ve 

rotor jant montajı tamamlanmıştır. Motor alt montajları tamamlandıktan sonra genel 

montaj aşamasına geçilmiş, motorun montajı tamamlanmıştır. Motor montajı sorunsuz 

ve eksiksiz gerçekleştirildikten sonra motor aks taşıyıcıya montajlanarak araca entegre 

edilmiştir. Şekil 4.35’de montajı tamamlanmış motor gösterilmiştir. 



 
 

 
 Şekil 4.35. Motor genel montajı 

e.2. Teknik Çizimler 

Araçta kullanılan motora ait parçaların imalat resimleri bu başlık altında verilecektir. 

Şekil 4.36’da stator iç kapak teknik resmi gösterilmiştir. 



 
 

 
Şekil 4.36. Stator İç Kapak Teknik Resmi 

Şekil 4.37’de stator dış kapak teknik resmi gösterilmiştir. 



 
 

 
Şekil 4.37. Stator Dış Kapak Teknik Resmi 



 
 

Şekil 4.38’de rotor teknik resmi gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.38. Rotor Teknik Resmi 

  



 
 

Şekil 4.39’da motorun araca bağlanmasını sağlayan aks taşıyıcı teknik resmi linkte 

verilmiştir. 

Şekil 4.39. Aks taşıyıcı teknik resmi (https://hidrotechnic.com/aks.png) 

Şekil 4.40’da mil teknik resminin linki verilmiştir. 

Şekil 4.40. Mil teknik resmi (https://hidrotechnic.com/mil.png) 

Şekil 4.41’de flanşa ait teknik resim linkte verilmiştir. 

Şekil 4.41. Flanşa teknik resmi (https://hidrotechnic.com/flanu.png) 

g) Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : Outrunner sensörlü bldc Outrunner sensörlü bldc 

Motor Faz 
Gerilimi 

: 36 volt 36 volt 

Motor Gücü : 1500 1500 

Motor Devri : 450 500 

Motor 
Boyutları 

: 186 mm çap/ 140 mm uzunluk 186 mm çap/ 140 mm uzunluk 

Motor Ağırlığı : 12,5 15 

Motor Verimi : % 92.5 %87.5 

Motor Ana 
Boyutları 

: 186 mm çap/ 140 mm uzunluk 186 mm çap/ 140 mm uzunluk 

Stator Boyutu : 100mm-169mm 100mm-169mm 

Rotor Boyutu : 172mm-186mm 172mm-186mm 

Sargı Şeması : AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC 

Motor 
Optimizasyonu 

: - - 

Manyetik 
Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: Ansys Ansys 

Isıl Tasarım ve 
Analiz Modeli 

: Ansys Ansys 

Mekanik 
Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: Solidworks - Ansys Solidworks - Ansys 

Motor Test 
Yöntemi ve 

Sonuçları 
: Test Yapılmadı Test Yapılmadı 

 

Motorun çizim dosyaları linkte verilmiştir. https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-

TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html 

 

https://hidrotechnic.com/aks.png
https://hidrotechnic.com/mil.png
https://hidrotechnic.com/flanu.png
https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html


 
 

5. Motor Sürücü (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız 

Fırçasız DC motorların ( BLDC’ler ) kullanımı artmaktadır. Bizim kullanacağımız 

motor dış rotorlu fırçasız bldc hub motor olduğundan bu motorun sürülmesi ve 

kontrolü için motor sürücü devresi tasarlanmış ve üretilmiştir. Motor sürücü 

2.kW,36V,70A motor için hazırlanmıştır. 

Fırçasız DC Motorların kontrollerinde mikrodenetleyici ile anahtarlama elemanlarının 

sürülmesi gerekmektedir. Bunun için de rotor pozisyonuna uygun komütasyon açısını 

seçmek için rotor pozisyon bilgisi gerektirir. Rotor pozisyon bilgilerini Alan Etkili (Hall) 

Sensörler kullanarak belirlenmiştir. Bu verileri kullanarak motorun düzgün sürülmesi 

için motor sürücü devresi kullanılmıştır. Devre tasarlanmadan önce geniş literatür 

araştırılması yapılmış ve sonuçta Şekil 5.1’de gösterilen sürme devresi referans 

alınarak revize edmiştir ve 3 fazlı motora uygun olarak tasarlanmasına karar verilmiştir. 

Devre çizimleri ve simülasyonlar Altium Designer ve Protheus programlarında 

yapılmıştır. 

Motor sürücü devresi kontrol devresi (denetleyici, Sürücü), snubber ve Güç devresi 

gibi 3 ana kısımdan oluşmuştur. 

 
Şekil 5.1. Örnek Devrenin Kontrol Ve Güç Kısmı 1 Faz 

Devre revize edildikten sonra çizilmiş şematikler Şekil 5.2., Şekil 5.3 ve Şekil 5.4’de 

gösterilmiştir. 



 
 

 
Şekil 5.2. Sürücü Devresinin Bir Fazı 

 
Şekil 5.3. Güç Devresi(Mosfet Ve Snubber) 

 
Şekil 5.4. Kontrol Devresi 

Şekil 5.2’deki devredeki RES4,RES7 dirençleri MOSFET’in içindeki bobin ve 

kondansatörü de göz önünde bulundurarak, RLC devrenin analizini Kirchoff ve OHM 

Yasaları kullanarak yapılmıştır. Bu dirençlerin değeri 10-100 ohm arasında seçilmesi 

gerektiği kanaatine varılmıştır. Deneme-yanılma metoduyla, malzeme seçimi 

yapıldıktan sonra breadboard üzerinde örnek devre kurulmuş ve bu dirençlerin 10 



 
 

ohmda istenilen sonuçlara daha da yaklaştığı görülmüştür. Bu işlemler diğer fazlar 

içinde aynı şekilde yapılmıştır. Örnek breadboard test devreleri Şekil 5.5’de 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.5. Breadboard Test Devreleri 

 
Şekil 5.6. Motor Kontrol Blok Şeması 

Devrelerin akış diyagramı Şekil 5.7, Şekil 5.8, Şekil 5.9 ve Şekil 5.10’da verilmiştir. 



 
 

 
Şekil 5.7 Hall Sensörlerinin Mosfetleri Tetiklemesi Için 

 
Şekil 5.8 PWM Sinyali Oluşması Için 

 

Şekil 5.9 Motor Hızı Için 

 



 
 

 
Şekil 5.10 Koruma Için 

Devrede kullanılan malzemeler Tablo 5.1’de gösterilmiştir: 

Tablo 5.1. Devrede kullanılan malzemeler 

MİKROİŞLEMCİ STM32F103C8Tx modül 

MOSFET IRFP260M 

MOSFET SÜRÜCÜ IC IR2110 

DİRENÇ 10OHM 

DİRENÇ 1kOHM 

TAŞ DİRENÇ 3.3 OHM,10 W 

SERAMİK KONDANSATÖR 100nF,47nF,470nF 

KUTUPLU KONDANSATÖR 22uF 

OPTOCOUPLER 4N35 

BAKIR PLAKET  

REGÜLATÖR LM2596 

LED  

SCHOTTY DİYOT UF4007 

DİYOT 1N4148 

POTANSİYOMETRE 10k 

AKIM SENSÖRÜ SCT-013 ? 

HALL SENSÖRÜ US1881 



 
 

SICAKLIK SENSÖRÜ(PTC) PT1000 

 

Malzemeleri seçerken elemanlar üzerine düşen max voltaj değeri, max akım ve 

anahtarlama frekansı göz önünde bulundurulmuştur. IR2110 entegresinin seçiminde 

ise anahtarlama frekansının etkisinden oluşan açma ve kapama süresi de göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Devrenin Simülasyon ve testleri yapıldığında voltaj sinyalini sinüs dalga biçiminde 

alınıp kare dalga biçiminde PWM sinyal çıkışı alınmıştır. Bunun için Hall Sensörler 

kullanılmıştır. Yani motor kontrolünde analog-dijital kontrol metodu kullanılmıştır. Bu 

metoda PWM ile kontrol de denilmektedir. 

Simulasyonları yapmak için öncelikle devrenin Proteusda ardunioyla kontrolü 

yapılmıştır. Osiloskoba bağladığında başlanğıçda alınan sinyal şekilleri Şekil 5.11’de 

gösterilmiştir. Şekil 5.12’de alınan sinyallerde voltaj değerlerinde ani sıçramalar 

gözlendiğinden snubber devresi eklendikten sonra ki ilk sinyallerdir. Daha sonra 

sinyaldeki gürültüyü azaltmak ve istenen tepe değerine yetişmek amacıyla snubber 

değerleri, boostrap değerleri ve gate dirençlerinde değişiklikler yapılmiştır. Son olarak 

Şekil 5.13’deki PWM sinyalleri alınmıştır. Çıkıştan alınan PWM sinyallerinde edilen 

gözlemler üzerinden, snubber ve boostrap değerlerinin önemli bir etken olduğu 

sonucuna varılmıştır. Simulasyon yapıldıkça değerler istenilen duruma yaklaştığında 

devre STM kullanılarak Şematiği Altium Designer’de tekrar çizilmiştir. Simulasyon 

parametreleri ve üretilen devrenin test aşamaları, proteusda çizilmiş devre, osiloskop 

ve simülasyon sonuçları sırasıyla aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.11. Simulasyonda Kullanılan Devre Şeması 



 
 

 
Şekil 5.12. Simülasyon Parametreleri 

 
Şekil 5.13 Simülasyon Sonuçları 

 
Şekil 5.14. Osiloskop Görüntüleri 

Motor rotorunun döndürülebilmesi için statorun sargılarına bir sıra dahilinde güç 

uygulanmıştır. Stator içerisine gömülen alan sensörleri sayesinde rotorun pozisyonu 

algılanmıştır. Motorun Statoruna yerleştirilen Hall sensörler 20 kutuplu motora uygun 

olarak yerleştirilmiştir. Hall sensörlere motorun mıknatısından manyetik akı sağlanmış 

ve 30 mV gibi küçük bir Hall gerilimi yükselteç kullanılarak yükseltilmiştir. Devrede 



 
 

Allegro firmasının A3144 ürün kodlu Hall sensörleri kullanılmıştır. Bu ürün sıcaklığa 

dayanıklılığı, besleme aralığı ve hassas algılama gibi özelliklerinden dolayı tercih 

edilmiştir. Şekil 5.15 ve Şekil 5.16’da anlatılanın Altiumda çizilmiş Şematiği, PCB ve 

3D görünüşü gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5.15. Hall Sensör Devresinin Şematik Çizimi 

 
Şekil 5.16. Hall sensör devresinin PCB VE 3D görüntüleri 

Kodlama ve kontrolde üzerinde 2 adet 12 Bit Analog – Dijital dönüştürücü (ADC) 

modülü barındıran STM32F103C8T6 mikroişlemcisi kullanılmıştır. Bu mikroişlemci 

mikrodenetleyicisi, 6 adet PWM çıkışına , 3 kesmeye sahip olması, timer devam 

ederken analog pinlerden ölçüm yapılabilmesinden ve 72MHz ile çalışabiliyor 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

15kHz gibi yüksek anahtarlama frekansı nedeniyle ve besleme gerilimini de göz 

önünde bulundurularak Mosfet Sürücü IC olarak IR2110, MOSFET olarak 

IXTP180N10T seçilmiş ve kullanılmıştır. Girişler ve çıkışlar için 2x1 ve 8x1 Headerler 

kullanılmıştır. Devrede her MOSFET üzerindeki anahtarlama kaybı denklem (1.1) ve 

(1.2)’de gösterilmiş formülleri baz alarak RGE-on ≤ 6.4 Ohm ve tahmini   kayıp 100W 

olarak hesaplanmıştır. 

Pmosfet(t)=i(t)×VGE-on+ i2(t)×RGE-on        (1.1) 



 
 

RGE-on =∆v/∆i               (1.2) 

Yarım köprü konfigürasyonlarını kullanırken, High side MOFET'in kapısını(Gate) 

sürmek için anahtar düğümü referans alınarak yüksek taraf öngerilimi oluşturmak 

gerekmiştir. Bunun için kondansatör,diyot,direnç ve bypass kondansatöründen oluşan 

Boostrap devresi kurulmuştur. Bootstrap kondansatör yüksek taraf(High-Side) 

anahtarını şarj etmek için yüksek tepe akımları ile düşük empedanslı bir yol sağlar. 

Boostrap kondansatörünün hesaplanma formülü (2.1)’de gösterilmiştir: 

(2.1) 

Bootstrap kapasitörü bulunduktan sonra, tepe akımını (2.2) denklemi ile 

hesaplanmıştır, 

(2.2) 

Burada frekansı 15kHz, IC’ın besleme gerilimini 15V olarak aldığımızda ve diğer 

değişkenleri IR2110 ve IXTP180N10T’in datasheet’inden bakarak boostrap kapasitör 

hesaplanmıştır. 

IR2110 özellikleri ve IXTP180N10T özellikleri sırasıyla Tablo 5.2 ve Tablo 5.3’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 5.2. IR211 Özellikleri 

ÜRETİCİ İnfineon Rectifier 

TÜRÜ HIGH AND LOW SIDE DRIVER 

MODEL NUMARASI IR2110 

VOFFSET 500V max 

Io+/- 2A / 2A 

Vout 10 - 20V 

ton/toff 120 & 94 ns 

Delay time 10 ns max. 

 

 

 



 
 

 

Tablo 5.3. IXTP180N10T özellikleri 

ÜRETİCİ IXYS 

TÜRÜ MOSFET 

MODEL NUMARASI IXTP180N10T 

VDS 100V 

ID 180A 

RDS ≤ 6.4Ohm 

KILIF TO-220 

 

Araç hareketi zamanı, aşırı akım geçme durumunu denetim altında tutmak yani kısaca 

akım verilerini denetlemek amacıyla motor fazlarıyla kontrol devresi arasına SCT-013 

ürün kodlu akım sensörü bağlanmıştır. 

Motorun çalıştığı süreçte ayrılan enerjiden dolayı oluşan sıcaklık denetimi PTC 

(Dirençsel Termometre) kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan malzeme titreşim önleyici 

performans, yüksek hassasiyetli sıcaklık ölçümü yüksek mekanik mukavemet, yüksek 

sıcaklık ve iyi basınç direncine sahip PT1000 ürün kodlu sıcaklık sensörüdür. 

Kullanılmış akım ve sıcaklık sensörünün özellik tablosu sırasıyla Tablo 5.4 ve Tablo 

5.5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5.4. Akım Sensörü 

ÜRETİCİ FİRMA Xidi Technology 

TÜRÜ Akım sensörü 

MODEL NUMARASI SCT-013-000 

BOYUT 13mm×13mm 

ÇALIŞTIĞI SICAKLIK ARALIĞI -25±70 

AKIM ARALIĞI 0-100A 

 

 

 



 
 

Tablo 5.5. Sıcaklık Sensörü 

ÜRETİCİ FİRMA Teshi 

TÜRÜ Sıcaklık Sensörü 

MODEL NUMARASI PT1000 

BOYUT 30mm×150mm 

DİRENÇ 1000 Ohm 

SICAKLIK ARALIĞI 50~300 

KILIF Glass Coat 

 

Anahtarlama zamanı voltajdaki ani sıçramalardan(artışlardan) dolayı snubber devresi 

kullanılmıştır. Snubber hesaplamaları için literatür taraması yapılmış birkaç metod ve 

seçenek arasından aşırı gerilim RCD Snubber  devresi (Overvoltage RCD Snubber 

Circuit) tasarlamaya karar verilmiştir. Devredeki komponentlerin hesaplama formülleri 

Denklem 3.1-3.5 verilmiştir. 

MOSFET kapandığında akım max düzeyde olur. Bu akım denklem 3.1’de verilmiştir. 

Böylece buradan denklem 3.2’den göründüğü üzere, snubber kapasitansı 

hesaplanmıştır. 

 
dv

Ipk C
dt

                                      (3.1) 

 
rail

dt
C Ipk

dv
                                 (3.2) 

Sadece yükselen voltajın o kenarının etkilenmesi gerektiğinden,ve RC elemanının 

zaman sabiti (Tc)’in  bir kısmı olmalıdır. R'yi seçmek için Denklem 3.3’den görüldüğü 

üzere zaman sabiti formülü kullanılmıştır. Zaman sabitinin anahtarlama süresinin 

1/10’u olduğunu da gözönünde bulundurulsa, Denklem 3.4 alınmış olur. 

 RC Tc                                            (3.3) 

1
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R

C f C
 

  
                (3.4) 

Kondansatörde depolanan enerji, direnç aracılığıyla her döngüde tamamen dağıtılır, 

bu nedenle direncin harcanması gereken güç 3.5 denklemiyle bulunmuştur. 

                    (3.5) 



 
 

Bu hesaplamalar sonucunda snubber değerleri R= 3.3Ohm,C= 1028nF 

hesaplanmıştır. Kondansatörde şarj olan enerji hızlı şekilde dağıtıldığından direnç 

üzerine çok güç düşer,o nedenle de  taş direnç, yüksek anahtarlama frekansı 

olduğundan diyot olarak hızlı diyot (Schotty diode) kullanılmıştır. Diyotun özellikleri 

Tablo 5.6’da gösterilmiştir. 

Tablo 5.6. Diyotun Özellikleri 

ÜRETİCİ Fairchild 

TÜRÜ Hızlı diyot 

KILIFI DO-204AL(DO-41) 

ÜRETİM KODU UF4007 

VRRM 1000V 

PD (T=25OC) 2,08W 

VF 1,7 

IR 10-50uA 

Snubber devrenin Altium Designer’deki çizimi Şekil 5.17’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.17. Güç devresinin Snubber kısmı 

Devrelerin Altium Designer’de çizilmiş baskı devreleri ve 3D resimleri aşağıda 

gösterilmiştir. 



 
 

 
Şekil 5.18 Kontrol devresi Gerber dosyası 

 

Şekil 5.19 Kontrol devresi PCB’si 

 
Şekil 5.20. Kontrol Devresi 3D görünüşü 



 
 

 
Şekil 5.21. Güç devresinin PCB’si 

 

 
Şekil 5.22. Güç devresinin arka ve önden 3D görünüşü 

 
Şekil 5.23. Güç devresinin Gerber’i 

 



 
 

 

 

(c) Üstten 3D görünüşü 

Şekil 5.23. Motor sürücü devresi PCB ve 3D görüntüsü 

Şekil 5.22 ve Şekil 5.23’de  Güç devresinin arka, Şekil 5.22(b) ve Şekil 5.23(b)’de 

üstten 3D ve Gerber dosyasındaki görünüşü verilmiştir. Şekil 5.21 ‘deki baskı devre 

tek yüzlü bakır plakette kurulmuş, mavi yollar kablo ile atlamalı yapılmıştır. 

Şekillerden görüldüğü üzere, PCB(baskı devre) kartını küçük tutmak için ve elemanlar 

arası yolları, kısa devre ve benzeri başka sorunları önlemek amacıyla birbirine 

bağlantılı olan elemanlar birbirinin yanına koyularak minimize edilmiştir. Akımın daha 

iyi geçmesi ve yolların yanmaması için yüksek akımın geçtiği yollar daha kalın çizilmiş 

ve lehimle üzerinden geçilmiştir, sinyal yolları ise akım yollarına kıyasla daha ince 

çizilmiştir. Üretilecek devrenin öncelikle PCB çizimleri yapılmıştır. Sürücü ve güç 

devresinin tasarımı yapılıp JLCPCB firmasında ürettirilmiş ve elektrik testleri de orada 

yapılmıştır. Daha sonra devre 3 ana parçaya ayrılmış, çizimler bakır plakete basılmış 

ve kısa devre testleri yapılmıştır .Kısa devre testleri yapıldıktan sonra komponent 

yuvaları delinmiş ,seçilen elemanlar şematik ve baskı devre göz önünde 

bulundurularak üzerine dizilmiş ve lehimlenmiştir. Lehimlenmiş devrenin elektrik 



 
 

testleri yapılmış ve örnek motor başarılı şekilde döndürülmüştür. Bu aşamalar sırasıyla 

aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.24. Güç devresinin delikli plakette hazırlanmış ilk deneme devresi 

 
Şekil 5.25. Sürücü devresinin 1 fazının lehimlenmiş hali 

 
Şekil 5.26. Devrenin kurulacağı bakır plaketin eritilmesi 



 
 

 
Şekil 5.27. Güç devresinin bakır plakette kurulma aşamaları 

 
Şekil 5.28. Güç devresinin lehimlendikten sonrakı hali 

 
Şekil 5.29. Snubber devresinin delikli plakette kurulmuş hali 

 
Şekil 5.30. Güç ve kontrol devresinin alt ve üstten görüntüleri 



 
 

 
Şekil 5.31. Hall sensör devresi Yapılma aşamaları 

 
Şekil 5.32. Denetleyici Kontrol devresi 

Motor sürücü yüzdesel verimi (4.1)’deki denklemden hesaplanmış ve  %83 olmuştur. 

Motor sürücü kaybı (4.2)’deki denklemden hesaplanmış ve 712 watt olması 

düşünülmüştür. 

ꞃ = Pa/Pv               (4.1) 

Pk = Pv – Pa     (4.2) 

Motor sürücü testleri Şekil 5.33’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 5.33. Motor sürücü testleri 



 
 

Yapılmış devrelerin testleri zamanı ilk olarak, IRFP260N model numaralı MOSFET’ler 

kullanılmıştır. Lakin motor döndüğünde aşırı akım çekildiğinden, ve kullanılmış 

MOSFET’in akım aralığı 35-50A olduğundan, mosfetler patlamıştır. Diğer devre 

elemanlarının sağlamlık testleri yapıldıktan sonra devredeki UF4007 diyotların ve 2.faz 

sürücü devresindeki dirençlerin yandığı belirlenmiştir. Bu devre elemanlarını 

değiştirilmiş ve akım aralığı 75-180 A olan IXTP180N10Tmodel numaralı MOSFET’ler 

kullanılmıştır. Daha sonra devrenin osiloscope’da H ve L giriş,çıkış dalgaları 

incelenmiştir. Motor başarılı bir şekilde döndürülmüştür. 

Maliyet tablosu Tablo 5.7’de gösterilmiştir: 

Tablo 5.7. Maliyet Tablosu 

 

 

Sürücünün videosu linkte eklenmiştir. https://youtu.be/TSz9DW0vYjg 

 

⁸ 
 

      

https://youtu.be/TSz9DW0vYjg


 
 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Pil hücrelerinin seri paralel bağlanmasıyla oluşturulan pil paketlerine batarya ismi 

verilir. Batarya yönetim sistemleri pil paketlerinin etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir. Koruma, yönetim ve dengeleme olarak üç 

görevi bulunan batarya yönetim sistemlerinde bataryanın sağlığı açısından en önemli 

sistem dengelemedir. Dengeleme sistemleri aktif ve pasif dengeleme olarak ikiye 

ayrılır. Dengeleme sistemi olmayan bataryalarda paket gerilimleri zamanla 

farklılaşacağından ortaya çıkan bu durum paketin kapasitesine ve ömrüne önemli 

ölçüde etki edecektir. Batarya yönetim sistemleri her hücrenin şarj/deşarj durumlarını 

kontrol ederek hücrelerin dengeli bir biçimde şarj/deşarj olmasını sağlayan; pil 

hücrelerinin akım, gerilim, sıcaklık ve SOC gibi parametrelerini izleyerek bu değerleri 

kullanıcıya raporlayan ve sistemin belirlenen sınırlar içinde çalışmasını sağlayan 

birimlerdir. 

Araç için hazırlanan batarya paketinde kullanmak üzere tasarlanan batarya yönetim 

sistemi üzerine yapılan araştırmalar ve literatür taramasından sonra yarışmanın 

isterleri de göz önüne alınarak batarya yönetim sisteminin aşağıdaki özelliklerde 

yaılmıştır; 

 Her hücreyi 3.0 – 4.2 volt arasında tutmak 

 Hücreler arasında oluşan gerilim farkının dengelenmesini sağlamak 

 Belirlenen sınırlar dışına çıkıldığında batarya paketini sistemden ayırmak 

 Paketin kritik noktalarına eklenecek sıcaklık sensörleri ile sıcaklıkları ölçmek 

ve sınırlar dışına çıkıldığında kullanıcı uyarılırak batarya paketinin 

bağlantısını kesmek 

 Paketten çekilen akım, toplam batarya gerilimi gibi değerleri kullanıcıya 

raporlamak 

 Şarj ve deşarj durumlarını takip ederek gerçeğe en yakın SOC değerini 

tahmin etmek 

 Elde edilen verileri CANBUS haberleşme kullanarak aracın diğer 

modüllerine iletmek 

Bu hedefler doğrultusunda, öncelikle dengeleme sisteminde kullanılacak yöntemin 

belirlenmesi için literatür taraması yapıldı ve yapılan çalışmalar inceledi. Sonuç olarak 

batarya yönetim sisteminde basit yapıları, kolay uygulanabilir olmaları ve gerçek 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaları sebebiyle pasif dengeleme yönteminin 

kullanılmasına karar verildi. Sistemde kullanılması planlanan batarya dengeleme 

yöntemine ait blok şema şekil 5.1 verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 5.1 Pasif dengeleme yöntemi 

Ardından batarya hücrelerinin gerilimlerinin doğru bir şekilde ölçülmesi gerekiyordu, yapılan 

çalışmalar sonucunca bu işlem için en uygun yöntemin Battery AFE entegreleri olduğu 

belirlendi. Piyasada bulunan Battery AFE entegreleri incelendiğinde ise kullanacağımız 

sisteme en uygun entegrenin TEXAS INSTRUMENTS üretimi BQ76930003DBT entegresi 

olduğuna karar verildi. 

BQ76930003DBT entegresi 10 seri hücrenin ölçüm ve kontrol işlemi için üretilmiştir. I2C ile 

haberleşen bu entegre bağlı bulunduğu mikrodenetleyiciye hücre gerilimleri, sıcaklık değerleri 

ve paket akımı gibi verileri sağlar. Bununla birlikte koruma ve dengeleme işlemleri için dâhili 

mosfet sürücülere sahiptir. Bu sayede ekstra bir devre elemanına ihtiyaç duymadan koruma 

ve dengeleme mosfetlerini anahtarlayabilir. Sistemde kullanılacak entegrenin belirlenmesinin 

ardından devre tasarımı aşamasına geçildi bu işlemi yapabilmek için pratik kullanımı, tamamen 

ücretsiz olmasıı gibi nedenlerden dolayı KiCAD programı tercih edildi. Sistem KiCAD 

programında bulunan hiyerarşik devre tasarımı özelliği kullanılarak tasarlandı. Bu sayede daha 

kolay devre takibi ve daha sade bir devre tasarımı oluşturulmuş olundu. Hiyerarşik devre 

tasarımına ait görsel Şekil 5.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.2. Devre tasarımına ait blok diyagramı 



 
 

Şekilden de görüldü üzere devre 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar battery afe 

bloğu, MCU bloğu, CANBUS bloğu ve koruma mosfetlerinin bulunduğu bloktur. Bloklar 

hakkında detaylı bilgiler raporun ilerleyen aşamalarında verilmiştir. 

İlk blok battery afe entegresinin bulunduğu bloktur. Bu blokta ana kontrol entegresi 

olarak BQ76930003DBT entegresi kullanılmıştır. Entegre datasheet’inde bulunan 

referans devre şeması baz alınarak gerekli komponentler ile devre tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Sistemde pasif dengeleme kullanılmaktadır. Bu amaçla hücrelerin 

dengeleme dirençleri 33 ohm olarak seçilmiş ve sistemde yaklaşık olarak 130mA’lik 

dengeleme akımına izin verilmiştir. SMD olarak tasarlanan BMS devresinde 

dengeleme dirençleri 2010 kılıfta seçilerek dirençlerin üzerinde harcanan güç dolasıyla 

ısınarak yanmasının önüne geçilmiştir. Dengeleme sistemi hem şarj anında hem de 

hücreler boşta iken çalışmaktadır. Şarj esnasında hücre gerilimleri sürekli olarak 

kontrol edilerek sınır değerine ulaşan hücrenin dengeleme mosfetleri anahtarlanarak 

hücre dengeleme işlemi başlatılmaktadır. Bu sayede hücre gerilimi istenen sınırlar 

içerisinde tutularak diğer hücrelerin şarj işlemine devam edilmektedir. Devrede 

anahtarlama mosfeti olarak DMN2004K N kanallı mosfet kullanılmıştır. Datasheet 

incelendiğinde SOT23 kılıflı bu mosfet 1.8v VGS gerilimi altında 410mA akım 

geçirebilmektedir. Dengeleme akımının 130mA olarak sınırlandırıldığı 

düşünüldüğünde mosfetin bu işlem için yeterli olduğu görülmektedir. Her hücrenin ayrı 

bir dengeleme bloğu bulunmaktadır ve her blokta dengeleme işlemi başladığı anda 

görsel olarak uyarı veren ledler bulunmaktadır. Devre tasarımına ait görsel Şekil 5.3’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.3. Battery afe bloğu devre şeması 



 
 

İkinci blok mikrodenetleyici bloğundan oluşmaktadır. Battery afe entegresinden değerlerin 

alınması, sistemin sınırlar içerisinde olup olmadığının takip edilmesi ve elde edilen verilerin 

diğer modüllerle paylaşılması için mikrodenetleyici bulunmaktadır. Bu blokta mikrodenetleyici 

olarak STM32F103C8T6 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Çalışma frekansını PLL ile 72Mhz’e 

kadar çıkarbilen bu mikrodenetleyici dâhili olarak CANBUS çevre birimine sahiptir. Bu 

mikrodenetleyici sistemin sınırlar içerisinde çalışması için gerekli olan yönetimden sorumludur. 

Sisteme ait devre şeması Şekil x’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Mikrodenetleyici bloğu devre şeması 

Üçüncü blok CANBUS haberleşmesi için gerekli olan can transreceiver entegresini ve gerekli 

devre elemanlarını içermektedir. CAN Transreceiver entegeresi olarak SN65HVD234 

entegresi kullanılmıştır. Bununla birlikte CAN hattında oluşabilecek sorunlara karşı iki kanalı 

CAN Bus protector entegresi olan SZNUP2105 kullanılmıştır. Devre tasarımına ait görsel Şekil 

x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 2. Can Bus bloğu devre şeması 

Devrenin son bloğunu koruma mosfetlerinin bulunduğu blok oluşturmaktadır. Bu blokta 

toplamda 4 adet güç mosfeti kullanılmıştır. Mosfet olarak PSMN7R0-100BS N kanallı güç 

mosfetleri kullanılmıştır. Mosfet seçiminde Rds direncinin mümkün olduğunca düşük olmasına 

dikkat edilmiştir. Bu sayede üzerinden yüksek akımlar geçen mosfetler daha az ısınacaktır. 

Mosfetler ikişerli gruplar halinde paralel bağlanarak üzerinden geçen akımlar ikeye bölünmüş 

bu sayede ısınmalarının önüne geçilmiştir. Bu kısımda ayrıca paketten çekilen akımın 

ölçüldüğü akım ölçme dirençleri de bulunmaktadır. Akım ölçme direnci olarak 0.0015 Ohm 3W 

1% değerinde 2512 kılıflı SMD dirençler kullanılmıştır. Bu dirençlerden 3 adet paralel 

bağlanarak üzerlerinden geçen akımlar 3 ayrı kola bölünmüştür bu sayede dirençlerin 

ısınmasının önüne geçilmiştir. Bu bloğa ait devre şeması Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 3. Koruma bloğu devre şeması 

Batarya Yönetim Sistemi kartı PCB tasarımı ve üretimi tamamen kendi imkânlarımız ile 

gerçekleştirilmiş olup üretim aşamalarına ait detaylar aşağıda anlatılmıştır. İlk olarak PCB 

kartın tasarımı KiCAD üzerinde gerçekleştirilmiştir. PCB kartı 100x147mm boyutlarında çift 

katmanlı olarak dizayn edilmiştir. PCB kartın KiCAD tasarımına ait görsel Şekil x’te verilmiştir. 

PCB tasarımının KiCAD üzerinden gerçekleştirilmesinin ardından tasarımın gerber dosyaları 

yurtdışı menşeili PCB üretim firmasına gönderilmiş ve PCB kartın üretimi gerçekleştirilmiştir. 



 
 

 

Şekil 4. Çizimi tamamlanan PCB kartı 

PCB kart ile birlikte SMD malzemelerin lehimleme işleminde kolaylık sağlayan stencil (elek)’de 

sipariş edilmiştir. PCB kartların üretiminin ardından kartların lehimleme aşamasına geçilmiştir. 

Bu adımda öncelikle PCB kartın işlemler sırasından kaymaması için masa yüzeyine kâğıt 

bantlar ile sabitlenmesi sağlanmıştır. Ardından sabitlenen kartlar üzerine stencil yerleştirilmiş 

ve krem lehim sürme işlemine geçilmiştir. Bu işlemlere ait görseller Şekil x’de verilmiştir. 

   



 
 

 

Şekil 5. Krem lehim sürme işlemi 

Krem lehim sürülmesi işleminin tamamlanmasının ardından kart üzerindeki stencil levha 

kaldırılmış ve krem lehim sürülen padlerin göz ile kontrolleri yapılmıştır. Herhangi bir sorun 

görülmediğinden bir sonraki aşama olan SMD malzemelerin kart üzerine yerleştirilmesi 

aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada kart üzerindeki SMD malzemeler devre şemasında 

belirtilen değerlerine göre uygun yerlere yerleştirilmiştir. Bu işlemlere ait görseller Şekil x’de 

verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 6. SMD elemanların karta yerleştirilmesi 

SMD malzemelerin yerleştirilmesi işleminin tamamlanmasının ardından kartın üzerindeki 

bileşenleri karta lehimlenebilmesi için bir sıcak hava istasyonu kullanılmıştır. Sıcak hava 

istasyonun sıcaklık değeri 330 °C’ye ayarlanmış ardından kartın tüm yüzeyi eşit olarak 

ısıtılmıştır. Bu işleme kart üzerinden bulunan bileşenlerin lehimleri eriyinceye kadar devam 

edilmiştir. Lehimlerin erimesinin ardından özellikle bms entegresinin bacak mesafelerinin kısa 

olmasından dolayı olası kısa devreleri gözlemleyebilmek için elektronik mikroskobu ile PCB 

kartın lehimleri kontrol edilmiştir. Bu işlemlere ait görseller Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 7. Lehimleme işlemi ve kısa devre kontrolü 

Son aşamada görsel olarak kontrol edilerek bir problem gözlemlenmeyen karta enerji verilmiş 

ve üzerinde bulunan mikro denetleyiciye test kodu yüklenmiştir. Yüklenen test kodu ile kartın 

tüm özellikleri kontrol edilmiş ve bir problem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak PCB 

kartın üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimi tamamlanan karta ait görseller Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 8. Üretimi tamamlanmış BMS kartı 

  



 
 

Tablo 8. Karşılaştırma tablosu 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 3s5p modüler 5s5p modüler 

Çıkış Voltajı : 55v 37v 

Çıkış Akımı : 80A 100A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 
veya pasif) 

: Pasif Pasif 

Devre Tasarım Tipi : PCB PCB 

SOC Tahmin Algoritması : Cloumb sayım metodu Cloumb sayım metodu 

Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli 
 

Belirtmiş olduğumuz BQ76930003DBT entegresi ile BMS kartımızda herhangi bir aksiliğe karşı 

2. plan olarak STM32F103C8T6 entegresi ile bir tasarım daha gerçekleştrilmiştir. ARM tabanlı 

72Mhz çalışma frekansına sahip STM32F103 Geliştirme kartı 10 adet seri hücrenin ölçüm ve 

kontrol işlemi ile gerçekleştirecektir. Şekil x’de mikrodenetleyici geliştirme kartı pin bağlantıları 

verilmiştir. Devre kartı 12V ile beslenmiştir. Kartımızdaki elemanların beslenmesinde LM2596 

ayarlanabilir voltaj regülatörü kullanılmıştır.  

 

Şekil 9. STM32F103C8T6 Mikrodenetleyici 

Devre kartında ihtiyaç duyulan 5v ve 4.3v gerilimleri karşılamak için LM2596 ayarlanabilir voltaj 

regülatörü kullanılmıştır. Voltaj regülatörü devresine ait şema Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 10. LM2596 ayarlanabilir voltaj regülatörü 

Batarya yönetim sisteminde Gerilim Akım Sıcaklık balans değerlerini okumak için 

STM32F103C8T6 işlemcisinin pinleri yetersizliğinden 74AC138 lojik decoder entegresi 

kullanılmıştır. 74AC138 ile Gerilim okuma ve balanslama işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil x’de 

Bağlantı şeması gösterilmiştir. 

 

Şekil 11. Decoder Devresi 

74AC138 entegresi bataryadan okudu değeri mantıksal işlev aracılığı ile Bataryadaki değerleri 

STM in SSR pinlerine verileri gönderiyoriyor. BMS deşar durumunda STM32f103C8’ e gelen 

batarya verilerini okuyup oluşacak dengesiz boşalma fark edildiğinde Balans çıkışlarından 

74AC138 entegresi ile dengeleme işlemini başlatıyor. 

 

Gerilim okuma devresinde OPA 170 entegresi kullanılmıştır. Bütün hücrelerin gerilimi röle 

üzerinden OPA170 e aktarılıyor. OPA 170 her hücrenin ayrı ayrı verilerini alıp entegreye 

aktarıyor. Bu sayede okunan gerilim verilerini STM32f103C8 karşılaştırma yaparak  Balansa 

girecek hücreleri belirliyor. Balanslama işlemini PC837 yi tetikleyip transistörden akım   

akıtılarak taş direnç üzerinden yüksek akım sayesinde enerejinin harcanıp balanslama 

gerçekleştirilir.  Şekil x’de Balans devresi gösterilmiştir. 



 
 

 

Şekil 12. BALANS Devresi 

 Batarya paketine 5 adet LM35DT sıcaklık sensörü kullanılarak bataryanın sıcaklığı kontrol 

edilecektir. Sıcaklık 50 °C‘de flash ve buzzer devresi aktif olucak 70 °C‘de ise sistemi 

kapatılmaktadır Şekil  x’de sıcaklık sensörü, buzzer devresi, flash devresi verilmiştir.  

 

Şekil 13. Sıcaklık, Buzzer, Flash devreleri 



 
 

 Batarya yönetim sisteminde Gerilim Akım Sıcaklık değerlerini araç Kokpit Ekranına Ve AKS 

birimine iletmek için SN65HVD234D CAN BUS haberleşme kullanılmaktadır. CAN BUS devre 

şeması Şekil 8’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 14. CAN BUS haberleşme devresi 

 

Balans metodu Batarya hücresinde bulunan 10 adet hücreni birbirine cpc1025 solid state röle 

ile bağlanmıştır. CPC1025 in kontrolü için 74AC138 decoder kullanılmıştır. Hangi hücrenin 

voltaj değeri okunmak isteniyorsa o hücrenin decoder entegresinin seçme bitlerine 

STM32f103C8 tarafından 3 bitlik sayı gönderilir buna göre röle çifti iletime geçtikten sonra 

opa170 sayesinde gerilim değerini okuruz. OPA170 STM32F1003C8’e analog değer aktarır. 

Aktarılan bu analog değerler denetleyici taradından dijital değere dönüştürülür. Hücrenin 

gerilim değeri şu şekilde hesaplanmaktadır. Vhücre = Dijital*2^(3.3/2^12)*3.7 formulü ile 

hesaplanır. Bu işlem 10 adet hücreye tekrarlanır. 

Aşağıdaki Şekil x ve y’de 10 adet hücreli BMS kartı Altium Designer PCB Devre çizimleri 

gösterilmektedir. 



 
 

 

Şekil 15. 2D PCB Çizim 

 

 



 
 

 

Şekil 16. 10 3D çizim 

BATARYA PAKETLEME 

Hazırlanan batarya paketi Li-Ion pillerden oluşmaktadır. Batarya paketi 10S10P olarak 

tasarlanmıştır. Batarya paketine ait teknik detaylar Tablo x’de verilmiştir. 

Tablo 9. Batarya paketi özellikleri 

Bağlantı Şekli 10S10P 

Maksimum Batarya Gerilimi 42V 

Nominal Batarya Gerilimi 37V 

Maksimum Deşarj Akımı 80A 

Maksimum Şarj Akımı 10A 

Soğutma Tipi Pasif Soğutma 

Paket Boyutları 60x60x14 cm 

 

Batarya paketinde yüksek enerji yoğunlukları ve hafif olmaları gibi nedenlerden dolayı Li-Ion 

pil kullanılmıştır. Pil olarak LG Chem INR18650MJ1 marka pil kullanılmıştır. Kullanılan pillere 

ait teknik detaylar Tablo x’de verilmiştir. 

 

Tablo 10. LG Chem INR18650MJ1 teknik verileri 

Item Condition / Note Specification 

Energy Std. Charge / discharge Nominal 3500 mAh 



 
 

 
Minimum 3400 mAh 

Nominal Voltage Average 3.635V 

Standart Charge 

Constant current 
 

Constant voltage 
 

End current 

0.5C 
 

4.2V 
 

50mA 

Max. Charge Voltage  4.2 ± 0.05V 

Max. Charge Current  1.0 C (3400mA) 

Standard Discharge 

Constant current 
 

End voltage(Cut off) 
 

0.2C (680mA) 
 

2.5V 

Max. Discharge Current  10A 

Weight Approx Max. 49.0 g 

Operating Temperature 
Charge 

 
Discharge 

0 ~ 45℃ 
 

-20 ~ 60℃ 

Diameter  18.4 + 0,1 / -0,3 mm (Max. 18.5mm) 

Height  65.0 ±0.2mm 

 

Batarya paketi 5S5P olacak şekilde toplam 4 modülden oluşmaktadır. Modüller paket 

içerisinde ayrılmış olan odacıklara yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Paket soğutmasında 

pasif soğutma tercih edilmiş olup modüller arasında toplamda 2 adet sıcaklık sensörü 

kullanılarak modüllerin sıcaklıkları takip edilmektedir. Modüllerin birbirleri ile bağlantısında 

20x3 mm bakır bara kullanılmıştır. Modüller yarışma şartnamesine bağlı olarak yanmaz 

malzeme ile yalıtılmış olup batarya paketi kestamit malzemeden oluşturulmuştur. Kullanılan 

malzemeye ait teknik detaylar Tablo x’de verilmiştir. 

Tablo 11. Kestamid malzeme özellikleri 

Yoğunluk 
DIN 

𝑔𝑟/𝑐𝑚3 1,15 
53479 

Çentik Darbe 
DIN 

J MIN4 
53453 

Sertlik 
DIN 

 MIN82 
53505 

Çekme Dayanımı 
DIN 

𝑘𝑔/𝑐𝑚3 600-900 
53455 

Kopma Uzaması 
DIN 

% 20% 
53455 

Su Emme 
%50 RH 

% %2,5 - %3 
DOYMUŞ 

Erime Noktası DIN 220 



 
 

53736 ℃ 

Kullanma Sıcaklığı 
SÜREKLİ ℃ 120 

KISA SÜRELİ ℃ 160 

Dielektrik Dayanımı 
DIN 

KV/mm 30 
53481 

 

 

 

7. Yerleşik Şarj Birimi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Hazır olarak kullanılacaktır. 36V, 1kW BMS için 36V 5A’lik hazır şarj kontrol ünitesi 

kullanılacaktır. 

 

Şekil 17. Modifiye Edilmiş Yerleşik Şarj Birimi 

Şekil 1’deki Ürünün Özellikleri: 

 TERMOSTATLI TERMİKLİ AKÜ DOLDUMU KESİCİLİ 

 3 ADET SERİ 40 - 60 AMPERLİK AKÜYÜ ŞARJ EDER. 

 36 VOLT 40 -60 AMPER AKÜ ŞARJ EDER . 

 ŞARJ AKIMI 5,5 AMPER DİR... 

Ürün Satın Alma Link; https://www.pldenerji.com/urun/41 

8. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Enerji yönetim sistemi araç üzerinde bulunan batarya paketi ve yakıt hücresinden 

çekilen enerjileri hesaplayarak kaynakların dengeli bir biçimde kullanılmasını sağlayan 

birimlerdir. Enerji yönetim sistemi 3 ana birimden oluşmaktadır. 

https://www.pldenerji.com/urun/41


 
 

İlk birimde kaynaklardan çekilen akımların ölçülebilmesi için akım sensörü 

kullanılmıştır. Akım sensörü olarak ACS712 serisi 100A akım sensörü kullanılmaktadır. 

Kullanılan akım sensörüne ait görsel Şekil x’de verilmiştir. 

 

Şekil 18. ACS712 100A akım sensörü 

Enerji ölçümünün yapılabilmesi için aynı zamanda kaynağın gerilim bilgisinede ihtiyaç 

vardır. Bu sebeple kaynak gerilimini okumak için gerilim bölücü bir devre 

tasarlanmıştır. Gerilim bölücü devre ile düşürülen gerilim opamp ile ölçülerek 

işlemcinin ADC kanalına aktarılmaktadır. Gerilim ölçüm devresine ait şema Şekil x’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 19. Kaynak gerilimi ölçüm devresi 

Devrede gerekli ölçümlerin yapılmasının ardından kaynaklardan çekilen enerjiler 

hesaplanarak devrede bulunan CANBUS modülü vasıtası ile AKS ünitesine 

aktarılmaktadır. Sistemde kulanılan CANBUS devresi Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 20. CANBUS iletişimi için oluşturulan devre 

AKS ünitesi üzerinden kullanılan enerjilerin takibini yapan araç pilotu kaynaklar 

arasında geçişi sağlamaktadır. Bu geçişin sağlanabilmesi için devre üzerine güç 

anahtarları eklenmiştir. Kullanılan güç anahtarları 120A akımı anahtarlabilecek 

kapasitede olan ELO mini güç röleleridir. Sistemde kullanılan güç anahtarlarına ait 

görsel Şekil x’de verilmiştir. 

 

Şekil 21. Güç rölesi 

Tüm işlemlerin yapılabilmesi için EYS üzerinde bir adet mikrodenetleyici 

bulunmaktadırç Devrede STM32F103 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Sistemde 

kullanılan mikrodenetleyiciye ait devre şeması Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 22. STM32F103 devre şeması 

Sistemde kullanılan güç kontrol rölelerinin mikrodenetleyici tarafından kolaylıkla 

anahtarlanabilmesi için devrede yardımcı anahtarmala röleleri kullanılmıştır. Kullanılan 

sisteme ait devre şeması Şekil x’de verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 23. Anahtarlama röleleri devre şeması 

Sonuç olarak araç üzerindeki kaynaklardan çekilen akımları ve gerilimleri ölçerek 

kaynaktan harcanan enerjiyi hesaplayan ve bu sonuçları AKS modülüne ileten, 

kaynakların dengeli bir biçimde kullanılmasını sağlayan EYS devresi Şekil x’de 

verilmiştir. 



 
 

 

Şekil 7. EYS Devresi 



 
 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi :   

Güç Seviyesi :   

Giriş Gerilim Aralığı :   

Çıkış Gerilim Aralığı :   

Güç Çevrim Verimi :   

PWM Kontrol Entegresi :   

Yarıiletken Güç 
Anahtarları 

: 
  

Koruma Devreleri / 
Elemanları 

: 
  

Baskılı Devre Boyutu :   

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Hazırlanan batarya paketi Li-Ion pillerden oluşmaktadır. Batarya paketi 10S10P olarak 

tasarlanmıştır. Batarya paketine ait teknik detaylar Tablo x’de verilmiştir. 

Tablo 12. Batarya paketi özellikleri 

Bağlantı Şekli 10S10P 

Maksimum Batarya Gerilimi 42V 

Nominal Batarya Gerilimi 37V 

Maksimum Deşarj Akımı 80A 

Maksimum Şarj Akımı 10A 

Soğutma Tipi Pasif Soğutma 

Paket Boyutları 60x60x14 cm 

 

Batarya paketinde yüksek enerji yoğunlukları ve hafif olmaları gibi nedenlerden dolayı 

Li-Ion pil kullanılmıştır. Pil olarak LG Chem INR18650MJ1 marka pil kullanılmıştır. 

Kullanılan pillere ait teknik detaylar Tablo x’de verilmiştir. 

Tablo 13. LG Chem INR18650MJ1 teknik verileri 

Item Condition / Note Specification 

Energy 
Std. Charge / 

discharge 

Nominal 3500 mAh 
 

Minimum 3400 mAh 

Nominal Voltage Average 3.635V 

Standart Charge 

Constant current 
 

Constant voltage 
 

End current 

0.5C 
 

4.2V 
 

50mA 

Max. Charge Voltage  4.2 ± 0.05V 



 
 

Max. Charge Current  1.0 C (3400mA) 

Standard Discharge 

Constant current 
 

End voltage(Cut off) 
 

0.2C (680mA) 
 

2.5V 

Max. Discharge 
Current 

 10A 

Weight Approx Max. 49.0 g 

Operating 
Temperature 

Charge 
 

Discharge 

0 ~ 45℃ 
 

-20 ~ 60℃ 

Diameter  
18.4 + 0,1 / -0,3 mm (Max. 

18.5mm) 

Height  65.0 ±0.2mm 

Batarya paketi 5S5P olacak şekilde toplam 4 modülden oluşmaktadır. Modüller paket 

içerisinde ayrılmış olan odacıklara yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Paket 

soğutmasında pasif soğutma tercih edilmiş olup modüller arasında toplamda 2 adet 

sıcaklık sensörü kullanılarak modüllerin sıcaklıkları takip edilmektedir. Modüllerin 

birbirleri ile bağlantısında 20x3 mm bakır bara kullanılmıştır. Modüller yarışma 

şartnamesine bağlı olarak yanmaz malzeme ile yalıtılmış olup batarya paketi kestamit 

malzemeden oluşturulmuştur. Kullanılan malzemeye ait teknik detaylar Tablo x’de 

verilmiştir. 

Tablo 14. Kestamid malzeme özellikleri 

Yoğunluk 
DIN 

𝑔𝑟/𝑐𝑚3 1,15 
53479 

Çentik Darbe 
DIN 

J MIN4 
53453 

Sertlik 
DIN 

 MIN82 
53505 

Çekme Dayanımı 
DIN 

𝑘𝑔/𝑐𝑚3 600-900 
53455 

Kopma Uzaması 
DIN 

% 20% 
53455 

Su Emme 
%50 RH 

% %2,5 - %3 
DOYMUŞ 

Erime Noktası 
DIN 

℃ 220 
53736 

Kullanma Sıcaklığı 
SÜREKLİ ℃ 120 

KISA SÜRELİ ℃ 160 

Dielektrik Dayanımı 
DIN 

KV/mm 30 
53481 



 
 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması (Takım tarafından tasarlandıysa 

ayrıntıların verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

11.  Araç Kontrol Sistemi (AKS) (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Araç Kontrol Sistemi (AKS), araç üzerinde bulunan çeşitli sistemlerin birbiri ile 

ilişkilendirilerek gerekli haberleşme protokolünün seçilmesi ile sistemler üzerinde 

bulunan sensörlerden merkez diye tabir ettiğimiz AKS’ye AKS’den ise sistemler 

üzerinde bulunan sensörlere çift yönlü veri iletişimini sağlayan bu verileri kayıt eden, 

öncelik sırasına göre düzenleyen, kontrol edebilen ve yönetebilen sisteme 

denmektedir. 

Yarışma isterleri doğrultusunda Araç Kontrol Sistemi en az 3 (üç) ana fonksiyonu tek 

bir anakart üzerinde yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç için tasarlanan 

kontrol kontrol sistemi; 

 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya İletilmesi, 

 Arıza Teşhisi,  

 Araç İçi Haberleşme Sistemi,  

 Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması  

Fonksiyonlarını bir kart üzerinde toplayarak bu isterleri yerine getirecektir. (ŞEKİL 1 

BÜŞRA)  da bu fonksiyonlar verilmiştir. Tasarladığımız sistem sayesinde Araç Kontrol 

Sistemi sisteme hakim olup sistem için olumsuz durumlar yaşanacağı zaman (Arıza) 

bu durumları kullanıcıya iletip olumsuz duruma müdahalede bulunabilecek, araç 

içerisindeki veriler RF modülü sayesinde belirli bir mesafede bulunan izleme merkezine 

aktarılacaktır. 

 
(ŞEKİL 1. BÜŞRA) Araç Kontrol Sistemi Fonksiyonlari 



 
 

 
(ŞEKİL 2 BÜŞRA) Araç Kontrol Sistemi Blok Şeması 

Araç Kontrol Sistemi sayesinde sürücü araç içinde bulunan alt bileşenler hakkında bilgi 

sahibi olacak ve sürüş esnasında herhangi bir hata durumda müdahale edebilecektir. 

Hazırlanmış olan AKS blok şeması (ŞEKİL 2 BÜŞRA) da verilmiştir. Tasarlanan 

sistem;  

 Motordan, motor sıcaklık verisi ve motor akım verisini CAN Bus haberleşme protokolü 

ile okunacaktır. 

 Batarya yönetim sisteminden gelen bataryaların sıcaklık, voltaj ve akım bilgileri CAN 

Bus haberleşme protokolü ile okunacaktır.  

 Araç içerisinde bulunan; korna, silecekler ve sinyal lambaları CAN Bus haberleşme 

protokolü ile okunacaktır. 

  Sürücüye kullancı ekranı vasıtası ile araç durum bilgisi iletilecektir.  

 Araç kontrol sistemine eklenecek butonlar ile ünitelere gerektiği zaman aç – kapat 

yapılabilecektir. 

  Eğer araç içerisinde bulunan üniteler dolayısı ile istenmeyen bir durum oluşursa 

sürücü acil stop butonu ile sistemden gücü kesebilecektir. 

Araç Kontrol Sisteminde kullanacağımız haberleşme protokolü Control Area 

Network’dür (CAN-BUS). CAN-BUS bizim için büyük önem taşıyan mesaj önceliği, 

sistemdeki veri yoğunluğunu kaldırabilme yani hem master hem slave özelliğinin 

olması, hata tespitinin kolay ve hızlı sağlanması, mesajın yollanmasında hata oluşması 

halinde iletim hattının boş olduğu bir anda mesajı tekrar yollayabilmesi ve esnek 

yapısından dolayı tercih edilmiştir. 

CAN mesaj öncelikli bir sistem olmasından dolayı, üniteler arasında hangi mesajın 

öncelikli olarak gönderileceğine karar verir. CAN üzerinde numaralandırılmış olan 

mesajlar kendi öncelik sıralamasına göre iletilir. Bu yöntem, mesajların 

çarpışmamasını garanti eder. CAN-BUS’ a gönderilen tüm veriler tüm üniteler 



 
 

tarafından alınır. Her ünite içinde bulunan filtreler yardımıyla kendisini ilgilendiren 

mesajları alır, ilgilendirmeyenleri ise çöpe atar. 

CAN hattı üzerinden ulaşmış olduğumuz bilgiler XBEE ile Alıcı Karta aktarılması 

sağlanır. Alıcı Karta aktarılan bu bilgiler kopilot’a sunulmak için arayüz olarak kullanılan 

LCD’ye aktarılır. CAN-Bus ile araç üzerindeki hemen hemen tüm bilgilere ulaşabiliriz. 

Anlık yakıt tüketimi, toplam yakıt tüketimi, yakıt seviyesindeki anlık değişiklikler, toplam 

araç kilometresi, anlık araç hızı, motor sıcaklığı, arıza durumları gibi birçok araç verisini 

CAN-Bus sistemi ile elde edebiliriz. Bütün bunlar şema olarak Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Araç İçi Can Bus Çalışma Diyagramının Gösterilmesi 

AKS’ye gelen veriler STM32f103c8 ile gelecek gelen veriler AKS’de ATmega328-AU 

ve ATmega2560-16AU ile işlenecek, dolayısıyla gelen veriler Can-Bus ile gelecek 

ardından SPI dönüşümü ile ATmega’ya daha sonra telemetri ile Alıcı Karta gidecek. 

STM’den ATmega’ya Can-Bus haberleşmeyi sağlayan STM kodları Şekil 4, Şekil 5, 

Şekil 6, Şekil 7 ’de görülmektedir.  



 
 

 
Şekil 4. STM kodları tanimlamalarinin gösterilmesi 

Kodlar BEGIN ile END’lerin arasına yazılmaz ise tekrardan Generate edildiğinde, 

kodlar silinir. 

 

 
Şekil 5. Gönderilecek verinin veri uzunluğu, veri tipi ve mesaj ID sinin gosterilmesi 

Gönderilecek verinin veri uzunluğu, veri tipi, mesaj ID ‘si burada belirlenir. 

 
Şekil 6. Gönderilecek Veriye Değer Atanmasi Ve Gönderilmesi 

Göndereceğimiz veri belirlenir, tanımlanır ve gönderme işlemi gerçekleştirilir. Bununla 

beraber kaç milisaniye arayla mesaj gönderme işlemi gerçekleştirileceği burada 

belirlenir. 



 
 

 
Şekil 7. Gönderilecek Verinin Filtre Ayarlarının Gösterilmesi 

Göndereceğimiz veya alacağımız verilerin hangi filtrelemeyle gerçekleşeceği hangi 

mesajların alınıp hangi mesajların gönderileceği burada belirlenir. 

STM’den ATmega’ya Can-Bus haberleşmeyi sağlayan ATmega kodları Şekil 8, Şekil 

9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12 ’de görülmektedir.  

 
Şekil 8. Arduinoda Hangi Kütüphanelerin Kullanıldığının Gösterilmesi 

Kütüphaneleri projeye ekliyoruz. 

 
Şekil 9. Cs Pin Ayarı Ve Alınacak Verinin Tanımlanması 

Serial ekranda yazdırılacak değer için bir değişken tanımlanır (örn. “durum”). Can 

hattından gelen veriye bir tanımlama yapılır. Mcp2515 modülünün CS pininin 



 
 

Arduino’da hangi pine bağlandığını belirttiğimiz kod yazılır. (Örneğin; “mcp2515 

mcp2515(10)”). 

 
Şekil 10. Alınacak Verinin Filtreleme Ayarlarının Gösterilmesi 

Stm üzerinden hesapladığımız iletişim hızının burada da aynı olması gerektiği için orda 

hesapladığımız değer burada “Serial.Begin” koduna dahil edilir. 

 
Şekil 11. Alınan Verinin Gelip Gelmedegini Kontrol Eden Kodların Gösterilmesi 

Void Loop içinde ilk yapmamız gereken mesajımız gelmiş mi gelmemiş mi bunu 

öğrenmek. Bunu öğrenmek için bir şart koşarak eğer mesaj geldiyse gelen verimizi 

durum değişkenine aktarmak ve bu durum değişkenini Serial ekrana yazdırmak. Bu 

işlemi 200 milisaniyede bir tekrar eder. 



 
 

 
Şekil 12. Serial Ekranda Yapılacak Ayarın Gösterilmesi 

Serial port açıldıktan sonra başta açıkladığımız ve kodda yazdığımız baund değerini 

(şekil 12) burada sağ altta bulunan bölümden işaretlememiz gerekiyor. 

Kartımızın istenilen fonksiyonları geliştirmesi amacı ile üzerinde gerekli komponentler 

bulunan bir AKS kartı çizilmiştir. Araç Kontrol Sisteminde ana işlemci olarak; 16 MHz 

Saat Frekansı, 4 KB EEPROM, 8 KB SRAM ve 54 adet dijital giriş çıkış bulunması 

sebebi ile ATMEGA2560 işlemcisi kullanılmıştır. Ayrıca kart üzerinde görevlere yönelik 

15 adet dijital, 10 adet analog, 4 adet ekran, 5 adet XBEE modülü, 8 adet programlama, 

4 adet IMU, 2 adet Can ve tüm TX/RX pinleri giriş/çıkış amacı ile header olarak 

atanmıştır.         

Şekil13 de bulunan araç kontrol sistemi çizilip üretilmiş ve üzerinde bulunan tüm 

birimler kontrol edilip çalıştığı gözlemlenmiştir. Çalışan bu kartın üzerine sadece SD 

Kart Modülü eklenmiş ve boyutunun ekran ile aynı olup estetik durması amacı ile 

tekrardan çizilmiştir. Şekil14 de bu kartın 3D görüntüsü verilmiştir.                                                          

 
ŞEKİL13. Araç Kontrol Sistemi Kartı Bileşenlerinin gösterilmesi 



 
 

 
Şekil14. Araç Kontrol Sistemi Kartı Güncel Tasarımı 

 
Şekil 15. Araç Kontrol Sistemi Kartı Şematiği 

Güncel tasarımı verilmiş olan kartımızın şematiğinde kullanılan komponentlerin 

açıkaması ayrı ayrı verilmiştir. Tüm şematik şekil 15’te verilmiştir. 

 
ŞEKİL16. ATMEGA 2560 Entegresi 



 
 

Yukarıda da belirtilen sebeplerden ve görevde istenen isterlerin karşılanmasını 

sağlayacak sayıda giriş/çıkış bulundurması sebebi ile Atmega 2560 modülü 

kullanılmıştır. Şekil16 da entegrenin şematiği verilmiştir. 

 
ŞEKİL17. Kristal, Reset Butonu ve Dekuplaj kapasitörleri 

ATMEGA2560 entegrasinin Osilatör devresi işlemcinin çalışması için gerekli clock 

girişini sağlar. Devrede 16 Mhz kristal osilatör kullanılmıştır. Kullanılan osilatörün 

datasheeti incelenerek uygun kapasitör değerleri hesaplanmış ve devreye eklenmiştir. 

Reset devresi işlemcinin resetlenmesine ihtiyaç duyulan durumlarda dışarıdan buton 

ile işlemciyi resetlemek amacıyla kullanılır. Devredeki buton parazitleri azaltmak ve 

işlemcinin kendiliğinden resetlenmesinin önüne geçmek için ilave komponentler ile 

çizilmiştir. Devrede işlemci beslemesi üzerindeki parazitleri azaltmak amacıyla 

işlemcinin datasheetinde tavsiye edildiği gibi uygun sayıda ve değerlerde dekuplaj 

kapasitörleri kullanılmıştır. Şekil 17’de şematiği verilmiştir. 

                                  
    (ŞEKİL 18.) MCP2515 Entegresi          (ŞEKİL 19.) SN65HVD232DR Entegresi 

Kullanacağımız mikrodenetleyicinin CAN Bus dönüştürücüsüne bağlanabilmesi için 

arada 2.7 - 5.5 Volt arasında çalışma gerilimine sahip olan SPI arayüzlerini 

destekleyen bir CAN Bus kontrolcüsü entegresi bulunmalıdır. Bu işlev amacı ile 

MCP2515 entegresi seçilmiştir. (ŞEKİL 18 ) de bu entegrenin şematiği verilmiştir. CAN 

Bus dönüştürücüsü olarak yapılan araştırmalar sonucunda bulunan çeşitli entegreler 



 
 

arasından SN65HVD232DR entegresi seçilmiştir. (ŞEKİL 19) da SN65HVD232DR 

entegrenin şematiği verilmiştir. 

 
Şekil 20. Voltaj Regülatörleri 

Devrede bulunan işlemciye ve 5V/3.3 ile çalışan komponentler için güç sağlamak 

amacıyla lineer voltaj ams1117 voltaj regülatörü regülatörü kullanılmıştır ayrıca 

bataryadan gelecek olan 12V’ tu düşürmek ve ekranın çektiği akıma dayanması amacı 

ile LM2576 entegresi kullanılmıştır. Şekil 20’de şematiği verilmiştir. 

                                    

 

   (ŞEKİL 21.) RTC DS1302 Entegresi                     (ŞEKİL 22.) SD Kart 

AKS’ye doğru zamanı algılamak ve zamana göre işlemleri yaptırmak amacı ile RTC 

DS1302 entegresi ayrıca log kaydı tutabilmesi amacı Hirose DM3AT mikro sd kart 

seçilmiştir. Şekil 21 de RTC entegresinin Şekil 22 de ise SD kartın detaylı şematiği 

verilmiştir. 



 
 

 
Şekil 23. Baskı Devre Fotoğrafları 

Araç Kontrol Sistemi baskı devre kartı KİCAD programı kullanılarak çift katmanlı olarak 

çizilmiş ve basıma hazır hale getirilmiştir. (ŞEKİL 23 BÜŞRA) da baskı devreye ait 

görseller verilmiştir. 

 PCB kart ile birlikte SMD malzemelerin lehimleme işleminde kolaylık sağlayan stencil 

(elek)’de sipariş edilmiştir. PCB kartların üretiminin ardından kartların lehimleme 

aşamasına geçilmiştir. Ardından sabitlenen kartlar üzerine stencil yerleştirilmiş ve krem 

lehim sürme işlemine geçilmiştir. Krem lehim sürülmesi işleminin tamamlanmasının 

ardından kart üzerindeki stencil levha kaldırılmış ve krem lehim sürülen padlerin göz 

ile kontrolleri yapılmıştır. Herhangi bir sorun görülmediğinden bir sonraki aşama olan 

SMD malzemelerin kart üzerine yerleştirilmesi aşamasına geçilmiştir. SMD 

malzemelerin yerleştirilmesi işleminin tamamlanmasının ardından kartın üzerindeki 

bileşenleri karta lehimlenebilmesi için bir sıcak hava istasyonu kullanılmıştır. Şekil 24’te 

işlem gerçekleştirilirken çekilen fotoğraf paylaşılmıştır. Sıcak hava istasyonun sıcaklık 

değeri 330 °C’ye ayarlanmış ardından kartın tüm yüzeyi eşit olarak ısıtılmıştır. Bu 

işleme kart üzerinden bulunan bileşenlerin lehimleri eriyinceye kadar devam edilmiştir. 

Bu işlemler sonucunda kartın soğuması beklenmiş ve karta test kodu yüklenmiştir. 

AKS kartının başarı ile çalıştığı gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 24. AKS Kartının Lehimleme işlemi 

Araç kontrol Sistemi fonksiyonlarından olan araç verilerinin izleme merkezine 

aktarılması görevi yapılmış olan işlemler aşağıda anlatılmıştır. 



 
 

Araç Kontrol Sistemi(AKS) alıcı devresi Şekil 25’te verilmiş olup Ana Karttan farklı 

olarak SD Card, Level Shifter ve farklı bir işlemci barındırmaktadır. Altium Designer 

programında çizilen alıcı devremiz 6 ana kısımdan oluşmaktadır. 1 ve 2 numaralı kısım 

ana karta mevcuttur.    

 
Şekil 25. Alıcı Kart Şematik görünümü   

Maliyet ve performans açısından iyi ve kararlı sonuç vermesinden dolayı Şekil 26’da 

görülen ATmega328-AU entegresi tercih edilmiştir.   

 

  
Şekil 26. Alıcı Kartta kullanılan İşlemci şematik görünümü 

ATmega328-AU işlemcinin özellikleri; 

 Memory Tipi Flash 

 8 Bit Programlanabilir Flash’a sahiptir.  

 Hızı 20Mhz 



 
 

 Rami 2K-Byt 

 EEPROMU 1K-Byte  

 Besleme Voltajı 1.8V~5.5V 

 Çalışma Sıcaklığı -40°C~+85°C 

74HC125 Level Shifter entegresi 5V ile çalışan bir işlemcinin altında daha düşük voltaj 

ile çalışan kompanentin giriş voltaj seviyesini aynı seviyeye çekmek için kullanılır. Şekil 

27 de görülen 74HC125 Line Driver Entegresini 14 pin yapısı ve kararlılığı ile 

devremizde kullanmaya karar verdik. 

 
Şekil 27. Alıcı Kartta Kullanılan Level Shifter Entegresi şematik görünümü  

Bu entegrenin özellikleri şunlardır; 

 2V - 6V çalışma voltajı  

 Çalışma sıcaklığı aralığı -55°C ile +125°C arası 

 14 Pin 

 0.1 ile 1A Akım çekmekte   

DM3AT-SF-PEJM5 SD Card Push – Push mekaniğine sahip bir SD Card, maliyeti, 

çalışma mekanizması ve diğer entegreler ile uyumlu olduğu için Şekil 28’deki DM3AT-

SF-PEJM5 SD Cardı tercih edilmiştir. 

 
Şekil 28. Alıcı Kartta kullanılan SD Card şematik görünümü 

SD Cardın özellikleri; 

 Çıkarma Mekanizması Push - Push 



 
 

 Çalışma sıcaklığı aralığı -25°C ile +85°C arası 

 0.5A Akım çekmekte   

Telemetri için aşağıda Şekil 29’da görülmekte olan XBEE 2C PRO serisi tercih 

edilmiştir. XBEE modülü 250kbps standart, 1Mbps maksimum veri hızına sahip ve dış 

mekânda 3.2km mesafesi ile modülü seçme sebebimiz olmuştur.  

 
Şekil 29. Alıcı Kartta kullanılan XBBE görünümü  

XBEE 2C PRO Modülünün özellikleri; 

 250kbps standart, 1Mbps maksimum veri hızı 

 5V çalışma voltajı 120mA çekilecek akım 

 4 adet 10-bit ADC giriş pini 

 15 adet dijital G/Ç pini 

 128-bit şifreleme 

Devremizin PCB hali bütün olarak Şekil 30’da görülmektedir. 

 
Şekil 30. Alcı Kart PCB görünümü 

Alıcı Kartını anlattığımız bir video aşağıdaki linktedir.  

https://youtu.be/KFTWsdMC_lo 

https://youtu.be/KFTWsdMC_lo


 
 

Alıcı Kartının Telemetri kısmında Şekil 31’de görülen XBEE 2C PRO modülü 

kullanacağız. 

 
Şekil 31. Alıcı Kartta kullanılan XBBE PCB görünümü 

 Log kaydı için kullanılan örnek kod altta Şekil 32’de görülmektedir.  

 
Şekil 32. Alıcı Kartta kullanılan SD Card kodu 

Telemetri ve Log kaydı videoları alta linkte verilmiştir. 

https://youtu.be/kw5dxKsYbtk 

https://youtu.be/hQdT6FFMFwk 

Kullanıcı ve izleme merkezi ekranı olarak 7.0 Inch Nextion HMI Display C-Kapasitif 

Ekran kullanılacaktır. Dokunmatik ekranı sayesinde gerekli komutlar ekran üzerinden 

verilebilecektir. Ekran yazılımı ve arayüz tasarımı “Nextion Editör” programı ile 

https://youtu.be/kw5dxKsYbtk
https://youtu.be/hQdT6FFMFwk


 
 

yapılacaktır. Ekran üzerinde yarışma isterleri doğrultusunda araç hızı, batarya ve 

motordan gelen veriler görülüp araç üzerinde bulunan silecek, korna gibi ünitelere 

kontrol olanağı sunacaktır. Şekil 33 Büşra  Nextion Ekran’ a ait görsel verilmiştir. Ayrıca 

hem kullanıcı ara yüzünde hem de kontrol masasında kullanılacak olan arayüz 

aşağıdaki linke gösterilmiştir.  

https://youtu.be/LoGnFzL1SQA 

 
Şekil 33. Başlangıç Sayfası 

Nextion Editörde hazırlanan ekran sayesinde ekranda istenen veriye ulaşmak için ilgili 

başlığa tıklanıp o sayfaya gidilecektir ve veri değerleri kolaylıkla ve güvenle 

izlenebilecektir. Sekil 33 ’de başlangıç sayfası verilmiştir

https://youtu.be/LoGnFzL1SQA
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  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS 

Fonksiyon

ları 

: 

 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi, 

 Arıza Teşhisi, 

 Araç İçi Haberleşme Sistemi, 

 Araç Verilerinin İzleme Merkezine 

Aktarılması, 

 İzolasyon Test Cihazı 

 Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya 

İletilmesi, 

 Arıza Teşhisi, 

 Araç İçi Haberleşme Sistemi, 

 Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Kontrolör 

Entegre 

Devresi 

: 

 

Atmega2560 

 

AKS G/Ç 

sayısı 
: 10 25 

Elektronik 

Devre 

Tasarımı 

: 

  

Baskı 

Devre 

Kartı 

Tasarımı 

: 
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Baskı 

Devre 

Kartı 

Üretimi 

: 

  

Yazılım 

Algoritma

sı 

: 

 
 

Deneysel 

Çalışma 
:   

 

https://youtu.be/bDoh02SqjwA 

Boyut 

(PCB / 

Kutu) 

:  EN :8 CM BOY :5CM 
EN: 18 CM 

BOY: 12 CM 

12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

12.1 İzolasyon nedir? 

İzolasyon izleme cihazı toprak gerilim seviyesinden elektriksel olarak izole edilmiş olan 

elektrik sistemleri ile toprak arasındaki izolasyon direnç seviyelerini ölçen ve izolasyon 

kaybı sırasında güvenlik amaçlı uyarı üreten veya sistemi kapatan elektronik sistemdir. 

Özellikle elektrik enerji üretim ve depolama sistemlerinde ve elektrikli araç alt sistemleri 

şasi veya toprak ile alt sistemler arası izolasyon kaybı riski büyük arızalara ve 

kullanıcıların hayatına mal olabilecek kazalara sebep olabilmektedir. 

Elektrikli araçlarda izolasyon izleme cihazları, yüksek gerilim içeren alt sistemler ile şasi 

arasına bağlanarak arada akım akma riski oluşturabilecek bir direnç değeri referans 

alarak ölçüm yapmaktadır. Ölçülen direnç değerinin referans limit değerinin altına inmesi 

https://youtu.be/bDoh02SqjwA
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durumunda uyarı vermesi ve sistemi kapatması beklenmektedir. Şekil 1’de izolasyon 

kaçağının görsel anlamda tanımı bulunmaktadır. 

 
Şekil 1. Görsel üzerinde izolasyon kaçağı tanımı 

12.1.1 İzolasyon kaçaklari nasil oluşur? 

 İzolasyon kaçakları genellikle araçtaki kablolar ile aracın şasisi arasında kablo 

üzerinde oluşabilecek sıyrıklar veya kablonun şeklinde zarar görmesi sonucu 

kablonun araç şasisine dokunması sonucu oluşabilir.  

 Kablolar harici araçta bulunan alt bileşenlerde (motor sürücü, izleme sistemleri, 

batarya grubu) içerisinde oluşabilecek mekanik temaslar sonucu aracın elektrik 

sistemi bir şekilde araç şasisine temas edebilir. 

 Araç içerisindeki elektrik sistemlerinin ıslanması sonucu elektrik sistemleri ile şasi 

arasında izolasyon kaçağı oluşabilir. 

 Herhangi bir kaza durumunda araçta izolasyon kaçağı oluşabilir. 

12.1.2 İzolasyon kaybinin sonuçlarinda neler oluşur? 

 Tek noktadan izolasyon kaçağı araç donanımına veya içerisindeki kullanıcıya zarar 

vermeyebilir. 

 İki veya daha fazla noktada izolasyon kaybı durumunda istenmeyen akımların 

akabileceği yollar oluşur. Alt donanımlar içinde veya bağlantı kablolarında yüksek 

akımlar dolaşarak arızaya ve yangına sebep olabilir. 

 Bu zararlardan kaçınmak için tek noktada izolasyon kaybı olsa dahi ikinci bir 

izolasyon kaybı olmadan önce bu kaybın algılanması ve koruma mekanizmalarının 

çalıştırılması önemlidir. 

İzolasyon kaçağı sonuçlarında olabilecekler ve izolasyon cihazının önemi ise; 
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Bir noktadan izolasyon kaçağı olan araca bir insan bir parmağı ile tek bir noktadan 

elektrikli aracın artı veya eksi terminallerine dokunursa herhangi bir çarpılma durumu 

gerçekleşmez. Çünkü bu durumda akımın akabileceği bir yol yok. Problemler aynı anda 

birçok noktaya dokunma ile başlıyor. 

Aynı şekilde bir parmağı ile aracın artı veya eksi terminaline, bir parmağı ile aracın 

şasisine dokunduğu anda; 

Akış diyagramı 1. İzolason İzleme Cihazı 

 

Akış Diyagramı 1’de görüldüğü üzere bir döngü oluşuyor ve bu döngüde elektrik akımı 

akabiliyor. Bu akım tehlikeli ve ölümcül boyutlara çıkabiliyor. Bu durumda elektrikli 

arabanın alt bileşenlerinin, terminallerinin neden araç şasisine bağlanmadığının avantajını 

görebiliyoruz. 

Temas halinde 42V güvenlik kabul edilirken günümüzde elektrikli araçların bataryaları 

800V-900V çıktığı için temas halinde gerekli bütün tedbirlerin alınması gerekir. 
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Dolayısıyla oluşan izolasyon kaçaklarının algılanması, gerekli uyarıların sürücüye 

iletilmesi ve gerektiğinde araçtaki enerji kaynaklarının ayrılarak aracın elektrik 

sisteminden oluşabilecek tehlikenin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

12.2 İzolasyon kaçaği bulunmasi ve teknik kontroller 

12.2.1 İzolasyon kaçaği bulunmasi 

Artı ve eksi DC bara ile şasi arasındaki gerilim ayrı ayrı ölçülebilir, bu gerilimden yola 

çıkarak izolasyon kaçak direncini hesaplayabiliriz. 

 

Şekil 2. İzolasyon izleme cihazına örnek çizim 

Şekil 2 üzerinden izolasyon izleme cihazını örnekleme ile açıklayacak olursak; 

İzolasyon izleme cihazında test esnasında ölçüm dirençleri ile bir tür izolasyon kaçağı 

oluşturarak ölçüm gerçekleştirilmektedir. Bu ölçümler gerçekleştirilirken sisteme temas 

eden bir kullanıcının elektrik çarpılması durumu yaşamamak için test dirençlerinin belli bir 

değerin üzerinde olması gerekir. 

 Örneğin çok düşük bir test direnci kullanılırsa eşik değerin üzerinde akıma sebep 

olur ve kullanıcı tarafından çarpılmaya sebep olabilir. 
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 Dolayısıyla bu test dirençleri yaklaşık 1MΩ veya daha üzeri bir seviyede tutularak 

ölçüm esnasında aracın izolasyon direnci tehlikeli seviyelerin üzerinde yani güvenli 

bölgede tutulması sağlanabilir. 

 Bu hesaplamaların mantığını da V = I.R ile işlemlerle çözebiliriz. 

Peki ya motorda izolasyon kaçağı olursa? 

Eğer motorda aracın şasisine bağlı ise, motor gövdesi ile sarplar arasında oluşan kaçak 

aracın şasisine ulaşacaktır. Bu kaçağı tespit ederken değişik yöntemlerimiz olabilir ki 

biride bir izolasyon cihazı daha tasarlayıp motor terminallerine bağlayabiliriz. Ama güzel 

bir izolasyon cihazı tasarımı ve cihaz aracın artı ve eksi terminallerine bağlı olursa 

motordaki kaçağın algılanması mümkün olabilir. Normalde motor sürücü 

anahtarlanıyorken, motor hareket etmiyorken motor terminalleri aracın artı ve eksi 

terminallerinden yarı iletken aracılığı ile izole edilmiş durumdadır. Bu esnada motor 

sargılarındaki kaçağı anlayamayabiliriz. Ama motor sürücü anahtarlanma başladığında 

motor terminalleri yarı iletkenler ile artı ve eksi DC terminallere sırayla bağlanacağı için 

motorda olan izolasyon kaçağı bir şekilde artı ve eksi DC terminallere yansımış olacak. 

Doğru tasarlanmış bir izolasyon takip cihazı bu kaçağı tanımlayabilir. 

Benzer şekilde hareket etmeyen veya devrede olmayan elektrikli araçlarda batarya grubu 

bir kontaktör ile aracın elektrik sisteminden ayrılmış olabilir. Bu durumda batarya ile araç 

şasisi arasında oluşabilecek bir kaçak, bataryaları araç elektrik sistemine bağlayan 

kontaktör devreye girdiğinde bu kaçak yansıtılmış olacak ana DC baraya ve bu şekilde 

izolasyon kaçağının farkına varılabilir. 

12.2.2 Teknik kontroller 

Teknik kontrollerde 100kΩ ve 1MΩ test dirençleri ile izolasyon kaybı oluşturulacak ve 

cihazın bu değerleri ile ±%20 doğruluk değeri ile ölçmesi ve araç/cihaz ekranında 

göstermesi beklenecektir. Eğer cihazda ekran yok ise araç kontrol sistemi üzerinde 

gösterilir. Bir şekilde teknik kontrollerde gözükmesi gerekiyordur. İzolasyon direnci limit 

değerin altına düştüğünde cihazın sesli uyarı üretmesi teknik kontrollerde istenmektedir. 

Normalde elektrikli araçlarda izolasyon kaybı olduğunda güvenlik açısından aracın 

enerjisinin kesilmesi bekleniyor. Fakat yarış dolayısıyla aracın elektriğinin kesilmesine 

gerek yoktur. Sadece uyarı üretmesi yeterlidir. 

12.3 İzolasyon izleme cihazi 

Kendi izolasyon cihazımızı tasarlarken, dirençlerimiz üzerinden okunacak değerleri 

STM32F103 üzerinden okuyup oluşabilecek izolasyon kayıplarının geri dönüş uyarılarını 

çalıştırmasının planlarını yapmış bulunmaktayız. 

12.3.1 İzolasyon izleme cihazi devre tasarimi 
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Şekil 3. Devrenin proteus üzerinde çizimleri 

 

Şekil 4. Devremizin proteus üzerinde çizimleri 
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İzolasyon test cihazımız Şekil 3 ve Şekil 4’te görülen temel devre üzerine kurulacaktır. 

Devre gerilim bölücü mantığı ile çalışmaktadır. STM kartımız 3.3V gerilim üzerinde 

yanacağı için üzerinde okuma yapacağımız direncin üzerine düşen gerilimi gerilim bölücü 

devresi ile kaçak sonrasında fazla gerilim gelmesi sonucu yanabileceğinden ötürü 2.7V 

olarak tedbir amaçlı hesaplarımızı yapacak olur isek; 

𝑉0 =
𝑅2 ∗ 𝑉G

𝑅1 + 𝑅2
      

Formülünden yola çıkarak; 

2.7V =
𝑅2 ∗ 42V

𝑅1 + 𝑅2
      

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

2.7V

42V
≅  0.06  

0.94 ∗ 𝑅2 =    0.06 ∗ 𝑅1   

𝑅1

𝑅2
≅ 15.7 

Dirençler arasındaki katsayılarını bulmuş oluyoruz. Buna göre 157kΩ direncimiz ve 10kΩ 

dirençlerimizi kullanacağımızı buluyoruz. 10kΩ üzerinden okuma yapacağımızda 2.7V-

2.6V aralığında gerilim alıp STM kartımızı da güvence altına almış bulunmaktayız. 

STM_GPIO etiketli ölçüm noktalarından STM_ADC ile gerilim değeri okunarak gerilim 

bölücü devre formülünü kullanarak 𝑅K kaçak direnci aşağıdaki formülden hesaplanacaktır. 

𝑅𝐾 = (
𝑅2(𝑉1 − 𝑉0)

𝑉0
) −   𝑅1    

Verilen denklemde 𝑅1, 𝑅2, 𝑉1 ve 𝑉0 değerleri bilindiğinden 𝑅𝑋 direnci hesaplanarak 𝑅K 

direnci bulunabilir. Yapılan testler sonucu ADC üzerinden ölçülen gerilimin yeterli 

çözünürlükte olmaması durumunda sisteme ekstra OPAMP eklenerek bu problem 

çözülecektir. 

12.3.2 İzolasyon izleme cihazi simülasyon çalişmalari 
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Şekil 5. Devremizin simülasyon çalışmaları 

İzolasyon izleme cihazının simülasyon çalışmalarında 5V  42V yükseltici aracılığı ile 

dirençlerin üzerine enerji verdiğinde kaçak direnci 100kΩ bağladığımız zaman STM 

üzerinden ADC okuma ile buzzer ile ledimizi aynı anda çalıştırdığının denemeleri Şekil 

5’te görüntülenmektedir. 

STM içerisindeki dirençlerin okunmasındaki kodların açıklaması ise; 

 

Şekil 6. CubeID programı üzerinden program kodlarımızın açıklanması 

Şekil 6’da göründüğü üzere STM32CubeIDE programı ile STM kartımız üzerinden ADC 

pininden direncimizin üzerindeki gerilimi okumamız için öncelikle değişkenlerimizi 

tanımlıyoruz. 



 

98 
 

 

Şekil 7. CubeID programı üzerinden program kodlarımızın açıklanması 

Ardından 12 bitlik çıktılarımızı gerçek değerine çevirebilmemiz için Şekil 7’deki 

dönüştürme kodunu kullanıyoruz. 

 

Şekil 8. CubeID programı üzerinden program kodlarımızın açıklanması 

Son olarak Şekil 8’de kaçak akım direncini ölçümünden sorumlu kodlarımızı hazırlıyoruz. 

Kaçak akım direncine göre limit değerin altına düştüğü zaman buzzer ve ledimizin 

çalışmasını sağlayabilmek için gerekli kodlarımızı giriyoruz. 

Limit değerimizin hesabını da aynı şekilde gerilim bölücü mantığı ile hesaplıyoruz. 

Devrenin üstüne kaçak direnç takıldığı zaman alt dirençlerimizin üzerine düşen gerilim, 

gerilim bölücü mantığından ötürü düşecektir. Eski okunan gerilim ve sonradan okunan 

gerilim üzerinden kaçak direnç hakkında yorum yapmamızı ve buzzer, ledimizin hangi 

değerden aşağıya düştüğü zaman çalışması gerektiğini öğreneceğiz. Limit değer 

hesaplamalarımızı direncimize küçük test direncimiz yani 100kΩ bağlandığı zaman 

ölçmemiz gereken gerilim olması gerekmektedir. Bunun hesaplanması; 
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𝑉0 =
𝑅2 ∗ 𝑉G

𝑅1 + 𝑅2
 

Gerilim bölücü formülünden yararlanarak hesaplanmaktadır. Bu formülde yalnızca alt ve 

üst direnç gerilimlerinde farklılık olacaktır. Alt direncimiz okuma yapacağımız direncimiz 

10kΩ olarak kalacaktır. Üst direncimiz kaçak direncimiz 100kΩ ve 150kΩ olacaktır. Bu 

durumda seri bağlanım şeklinde olacağı için formülümüzden yola çıkarak 

hesaplamalarımız; 

1.615 =
10k ∗ 42

100k + 160k
 

Şeklinde olacaktır. Devremizde ölçüm aldığımız 10kΩ direnci 1.6V ve alt değerlerinde 

uyarı verecektir. 

12.3.3 İzolasyon izleme cihazi baski devre çalişmalari 

İzolasyon devresini kompanentleri belirlememizin ardından Altium Designer çizim 

programı ile kütüphaneleri çizerek işe başladık. Şekil 9’da görüldüğü gibi şematik olarak 

devremizi oluşturduktan sonra devremizi Şekil 10 - Şekil11 - Şekil12 - Şekil13’de 

görüldüğü gibi PCB ortamına geçiş yaparak devremizi tamamladık. 

 

Şekil 9. Altium Designer programından devremizin şematik oluşturumu  
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Şekil 10. PCB ortamında devremizin oluşturumu 

 

Şekil 11. PCB ortamında devremizin oluşturumu 



 

101 
 

 

Şekil 12. PCB ortamında devremizin oluşturumu 

 

Şekil 13. PCB ortamında devremizin oluşturumu 

12.3.4 İzolasyon izleme cihazi üretim çalişmalari 

Altium Designer aracılığı ile tasarlamış olduğumuz devremizi öncelikle çıktısını alarak, 

yüzeyini tinerle temizlediğimiz bakır plaketimize yapıştırıldı. Şekil 14 – Şekil 15’te yapım 

aşamaları görülmektedir. 
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Şekil 14. Plaket üzerine ısı ile basacağımız devremizin çıktısı 

 

Şekil 15. Plaket boyuna göre el işi kâğıdımızın ölçülerinin alınma işlemi 

Bakır plakete ısı uygulanarak devremizi bakır plakete geçirildi. Şekil 16’te ısıl işlem 

uygulamaları gösterilmiştir. 
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Şekil 16. Plaketimize ısıl işlem uygulama aşaması 

Ardından bakır plaketi asit + peridrol tepkimesine atarak çizimlerimiz haricinde olan 

kısımlar eritildi. Kartımız son halini aldığında belirlemiş olduğumuz entegre yuvalarını el 

matkabı yardımı ile delip montajından sonra lehimleme işlemini gerçekleştirdik. Kartımızın 

son şekline gelmesine kadar Şekil 17 - Şekil 18’de görülmektedir. 

 

Şekil 17. Devremizin bağlantıları ve entegre montajları için el matkabı ile delme işlemleri 

 

Şekil 18. Devremizin entegre montajı ile son görünümü 
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12.3.5 İzolasyon izleme cihazi test aşamalari 

İzolasyon izleme cihazımızın test sonuçlarında; 

100kΩ kaçak direncimiz bağlandığında  1,6115V değerini, 

1MΩ kaçak direncimiz bağlandığında  0,3954V değerlerini okuyor bulunmaktayız. 

12.3.6 İzolasyon izleme cihazi karşilaştirma tablosu 
 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
:  STM32F103 

Ölçüm Yöntemi :  ANALOG 

Örnekleme Peryodu :  100ms 

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  1,6115V 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
:  0,362V 

Boyutlar (PCB / Kutu) :  7x7cm 
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13. Direksiyon Sistemi (Opsiyonel) 

13.1. Hesaplamalar 

Tasarlanan aracın tasarıma ve kontrollere uygun olarak yapılması için çeşitli kuralları 

vardır. Ölçüm ve deneyler bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Hesaplamalar Autocad 

programından destek alınarak gerçekleştirilmiştir. 

13.2. Ackerman Prensibi  

Virajlarda aracın bütün lastiklerinin aynı dönme merkezine ait olmaları istenir. Bu kural 

hiçbir zaman uygulanamaz. Yaklaşık çözümler uygun kabul edilir. Şekil 1’de ackerman 

prensibi gösterilmiştir. Görevi lastikleri olabildiği kadar küçük yanal kayma hareketi 

yapmasını sağlamaktır. Ackerman prensibi iç teker dönüş açısının dış teker dönüş açısına 

oranla daha büyük olmasıdır. Mükemmel sonuç hiçbir zaman elde edilemez. Yaklaşık 

dönme açıları denklem 1 ve denklem 2’de gösterilmiştir.  

t= ön tekerlekler arası mesafe 

        L= iki dingil arası mesafe 

        δi: içteki tekerleğin dönüş açısı  

        δo: dıştaki tekerleği dönüş açısı  

 

 

Şekil 1. Ackerman Prensibi 

𝒕𝒂𝒏𝛅𝟏= 𝑳

𝑹−
𝒘

𝟐

                                               Denklem (1)          

𝒕𝒂𝒏𝛅𝟐= 𝑳

𝑹+
𝒘

𝟐

                                               Denklem (2) 

Şekil 2’de ackerman prensinine göre açılar gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Dönme çapları 

13.3. Dönme Yarıçapı 

Yön verilen bir araç ağırlık notası ekseninde R yarıçaplı bir yörünge izler. Aracın R 

yarıçaplı yörünge hesabı denklem 3’de ve aracın ön dönüş açısı hesabı denklem 4’de 

gösterilmiştir. 

 

𝑹 = √𝒂𝟐 + 𝒍𝟐𝒄𝒐𝒕𝟐𝛅                                                       Denklem (3) 

 

 

Tasarlanan aracın araç dış merkezine mesafesi 348.41 cm’dir.  

13.4.  Maksimum Dönüş Hesabı 

Araç dönüş yönüne göre merkez konumdan en dışta kalan tekere göre alınan yarıçap 

maksimum dönme yarıçapıdır. 
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Aracın maksimum dönüş yarıçapı 449.16 cm’dir 

Şekil x te araçta kullanılan direksiyon sisteminin montajlanmış ve araca entegre 

edilmiş hali gösterilmiştir. Direksiyon sistemi sayesinde araç tekerleri kolaylıkla sağa 

ve sola dönüş hareketi komutunu yerine getirir vaziyettedir. 

 
Şekil x. araçta kullanılan direksiyon sistemi 

14. Kapı Mekanizması (Opsiyonel) 

15.a) Kapı mekanizması içerisinde bulunan parçaların 3 boyutlu modelleri uzantılı olacak 

şekilde verilmiştir. 
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15.b) Araç üzerinde 2 adet kapı bulunmaktadır. Her bir kapıda 2 adet menteşe 

kullanılmıştır. Kullanılan menteşeler sayesinde araç kapısı güvenli bir şekilde yerine 

sabitlenmiş ve açma kapama işlevini kazanmıştır. Sonlu elemanlar metodu vasıtasıyla 

yapısal analize tabi tutularak menteşeler seçilmiştir. Analiz sırasında menteşelerin araca 

sabitlendiği kısımlar asbit geometri olarak tanımlanmış, kapı kısmında bulunan sabitleme 

yerlerinden ise kapı ağırlığından daha fazla bir yük uygulanarak menteşenin güvenliği test 

edilmiştir. Ek olarak sisteme yerçekimi ivmesi de tanımlanmış, bu sayede analiz gerçek 

hayata en yakın şekilde simule edilmiştir. Şekil x te analiz sonucu oluşan stres ve yer 

değiştirme sonuçları gösterilmiştir. 

 
Şekil x. Kapı mekanizması analiz sonuçları 

Analiz sonucunda oluşan maksimum stres değeri 1,43 MPA; maksimum yerdeğiştirme 

miktarı ise 0,0028 mm olarak hesaplanmıştır. Menteşe malzemesi akma mukavemet 

değerleri çok çok altında çıkan stres değeri nedeniyle parça en az 120 kat güvenliklidir. 

Seçilen menteşeler araçta kullanım için uygundur. 

15. c) 

i) Araç her iki yana açılan, boyutları aynı olan ve en az 0,4 m2 alana sahip 2 kapıdan 

oluşmaktadır. Şekil x te araç kabuğu üzerinde bulunan 2 adet kapı sağ ve sol açıdan 

gösterilmiştir. Her bir kapının yüzey alanı 0,793 m2dir. 
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Şekil x. 2 adet kapı 

ii) kapı üzerindeki menteşe seçiminde gerçekleştirilen analiz ve sonuçları 15. b) başlığında 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

iii) kapı ve araç gövdesi arasında sızdırmazlık elemanı olarak fitil kullanılmıştır. Fitil tüm 

kapı boyunca kullanılmıştır. Fitil sayesinde de kapı ve araç gövdesi arasında herhangi bir 

boşluk bulunmamaktadır. Şekil x te kapıda kullanılan fitil gösterilmiştir. 

 
Şekil. kapıda kullanılan fitil 

v. Kapı herhangi bir müdahalede bulunulmadan itilerek kapanır yapıda bulunmaktadır. 

vi. kapı kapalı durumda kapı ile araç gövdesi arasından 0,2 mm kalınlığındaki bir cisim 

giremez durumdadır. Kullanılan sızdırmazlık elemanı sayesinde bu işlev 

gerçekleştirilmiştir. 

Kapı mekanizmasının çizim dosyaları linkte verilmiştir. 

https://www.dosya.tc/server34/ibv3gz/HIDROTEKNIK-

kapi_mekanizmasi_tum_elemanlar.rar.html 

https://www.dosya.tc/server34/ibv3gz/HIDROTEKNIK-kapi_mekanizmasi_tum_elemanlar.rar.html
https://www.dosya.tc/server34/ibv3gz/HIDROTEKNIK-kapi_mekanizmasi_tum_elemanlar.rar.html
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15. Mekanik Detaylar (Zorunlu) 

15.a) Teknik çizimler  

 

15.b) Mukavemet analizi 

Ön ve arka roll barı desteklemek amacıyla çapraz kirişler kullanılarak roll barın güvenliği 

arttırılmıştır. Ön ve arka roll bar, malzeme mukavemetini korumak amacıyla büküm 

yöntemi ile tasarlanmıştır. Kullanılan boru profillerin dış çapı 30 mm ve 5 mm et kalınlığına 

sahiptir. Boru profillerin malzemesi Al 6061 T6 malzemesini kullanarak hem dayanıklılık 

hem de hafiflik avantajı dolayısıyla tercih edilmiştir. Arka ve ön roll barın tepe 

noktalarından 1 KN basma kuvveti uygulanarak rollbar analizi yapılmıştır. Sabitleme 

noktaları roll barların ayaklarından sabitlenerek analize devam edilmiştir. Arka rollbar 

yüksekliği 997 mm, ön rollbar yüksekliği 694 mm yüksekliğindedir. TÜBİTAK tarafından 

belirlenen limitler çerçevesinde arka rollbar 997/200=4,985 mm, ön rollbar ise 

694/200=3,47 mm deformasyon miktarının altında olması gerekmektedir. Yapılan 

analizler neticesinde maksimum deformasyon miktarı 2,27 mm çıkmakta olup istenilen 

gereksinimleri karşılamaktadır. Şekil x’de maksimum deformasyon miktarı gösterilmiştir. 
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Şekil x. Rollbar Maksimum Deformasyon Miktarı 

 15.c) Dış kabuki üretimi 

15.c.1. Cam Elyafı 

Cam lif takviyesi plastik kullanılarak üretilen malzemelerin %90’ında kullanılmaktadır. 

Bunun nedeni ucuz ve aynı zamanda iyi bir ağırlık/mukavemet oranı vermesidir. Cam lif 

üretiminde; farklı taşlar ve kumlar 1600 °C’de sıvı halde birleşirler. Birleşim sonucunda 

oluşan sıvı, kovanlardan geçerek 4 ile 22 mikron çaplarındaki cam elyaf ipliklerini 

meydana getirirler. Oluşan iplikler alçak veya yüksek basınç altında birleşerek; cam lifleri 

oluştururlar. Cam elyafı kolay işlenebilme özelliği ve güçlü kimyasal direnç gösterir. Cam 

lifleri daha sonra çeşitli kimyasallarla kaplanarak ipliklerin yapışma özelliklerini oluşturulur 

ve aşınmaya karşı direnci arttırılır. Çekme mukavemetleri mükemmeldir. Bazı durumlarda 

uzun süre yüke maruz kalmaları durumunda bozulabilirler. [1] 

15.c.2. EPS (Expanded Polystyrene Foam) Strafor model Üretimi 

EPS 1400 mm x 5000 mm ölçülerinde tedarik edilmiştir. Şekil 1’de EPS köpük 

gösterilmiştir. CNC köpük kesme tezgâhına konularak araç boyutuna göre ön kısım, orta 

kısım ve arka kısım olmak üzere üç parçaya kesilmiştir. Kesilen parçaları sırasıyla tekrar 

CNC köpük kesme tezgâhına koyarak kaba işlemi başlatılmıştır.  
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Şekil 1. CNC Köpük Kesim Tezgâhı 

Köpük kesme tezgâhında kaba kesimi bitirilen parçalar zeminde birleştirilerek doğruluğu 

kontrol edilmiştir. Şekil 2’de birleştirme işlemi gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Kesim İşlemi Bittikten Sonra Birleştirilen Parçalar 

Kalıbın orta parçasının üzerinde bulunan bombe kısımda hassas işçilik gerektiği için CNC 

routuer programı 3 eksende 0.1 mm hareket edecek şekilde tekrar programlanmıştır. Bu 

da işlem süresini tek parça için ortalama 3 saat arttırmıştır. Şekil 3’de CNC routerın işlediği 

bölüm gösterilmiştir. 
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Şekil 3. CNC Router Tezgâhında İşlemi 

CNC router üzerinde işlemesi bitirilen model, öncesinde parçalara ayrıldığı için strafor 

yapıştırıcısı ile çizgiler izlenerek birbirine yapıştırılmıştır. Parçaların yüzeyinde pürüzler 

oluştuğu için ince zımpara işlemi uygulanmıştır. Zımpara işlemi tamamlandıktan sonra 

yüzeye tek kat alçı çekilir ve bir kez daha zımpara yapılarak pürüzsüz yüzey elde 

edilmiştir. Bütün işlemler uygulanmış el yatırma yöntemine hazır model Şekil 4’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. Modelin El Yatırması İçin Hazırlanmış Hali 

15.c.3. EL YATIRMA METODU 

El yatırma metoduyla üretilen Cam elyaf takviyeli polyester malzeme anizotropik bir 

yapıya sahiptir. Cam elyaf fitillerden üretilen kumaşlar genellikle iki eksenli 0 ve 90 derece 

olarak üretilmektedirler. Kullanılan taşların tiplerine göre değişik cam elyaf tipleri 

oluşturulabilir. [1] 
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El yatırma metodunda 3 ayrı katman şeklinde 150 g/m2, 300 g/m2, 450 g/m2 cam elyafları 

kullanılmıştır. 

 
Şekil 5. 300g/m2 Cam Elyafı 

EPS strafordan CNC Router ile işlenen malzeme erkek kalıp olarak üretilmiştir. Starfor 

üzerine ince tabaka halinde alçı işlemi uygulanmıştır. Polyester, strafor ile kimyasal bir 

tepkimeye girerek yüzeyi erittiği için alçı arada bir koruyucu katman olarak kullanılmalıdır. 

Alçı uygulanmış yüzey Şekil 6’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 6. Alçı İşlemi Ardından Strafor Kalıp 

Alçı uygulanan yüzey Poliya Polivaks SV-6 kalıp cilası ile parlatılmalıdır, ardından cilaya 

uygun olarak seçilen kalıp ayırıcı Poliya polivaks EKO PVA ile yüzeye uygulanmalıdır. 
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Alkolün uçucu özelliğinden dolayı bu aşamada beklemeye gerek yoktur. Jelkot işlemine 

geçilebilir.  

Üretim aşamasında alçının yüzeyine öncelikle Poliya Polivaks SV-6 kalıp cilası 

uygulanmıştır. Süngerle yüzeye sürülen cila, iki kat halinde uygulanmıştır. Her 

uygulamadan sonra kalıp bezle silinmiştir. Fazla cila yüzeyden alınıp parlak yüzey elde 

edilerek jelkotun kalıptan kolay şekilde ayrılması sağlanmıştır. Şekil 7’de kalıp cilalama 

işlemi gösterilmiştir. 

 

Şekil 7. Poliya Polivaks SV-6 Kalıp Cilası Uygulama İşlemi 

Kalıbın cilalanması işleminin ardından yüzeye Poliya Polivaks EKO PVA (polivinil alkol) 

kalıp ayırıcı sünger yardımı ile üç kat halinde uygulanmıştır. Şekil 8’de kalıp ayırıcının 

uygulanması gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. Poliya Polivaks EKO PVA Kalıp Ayırıcı Uygulama İşlemi 
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Jelkot, kalıp yüzeyine tabaka oluşturacak şekilde fırça kullanılarak tek yönde sürülmüştür. 

İlk kat jelkot işlemi uygulanır. Jelkotun ikinci katına geçilmeden önce sertleştiğine emin 

olmak gerekmektedir. Bunu için yüzeye dokunulduğunda yapışkan olup olmadığı test 

edilebilir. 

Strafor kalıbın üzerinde jelkot rulo fırça yardımı ile ileri geri hareketler şeklinde 

uygulanmalıdır. Genelde jelkot üreticiden alındığında içinde hızlandırıcı bulunur. Fakat 

olmadığı durumlarda ilk önce üretici firmaların tavsiye ettiği oranda hızlandırıcı jelkotun 

içine karıştırılır. Jelkot uygulanırken yüzeyin tamamen kaplanmış olmasına dikkat 

edilmelidir. Şekil 9’da jelkot uygulanmış yüzey gösterilmiştir. 

 

Şekil 9. Jelkot Uygulanmış Yüzey 

Jelkot jelleştikten sonra kullanılmak üzere, gerekli miktarda reçine ve reçine sertleştiricisi 

karıştırılıp bir kat reçine jelleşmiş jelkot üzerine sürülür. Şekil 10’da reçine uygulama işlemi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 10. Jelkot Üzerine Reçine Uygulama İşlemi 
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Reçinenin sürülmesi işleminden sonra yüzeye uygun kesilmiş cam elyaf yatırılır. Cam 

elyafın serilmesi Şekil 11’de gösterilmiştir. 

  

Şekil 11. Jelkot Üzerine Reçine Uygulama İşlemi 

Sert fırça ile yatırılmış cam elyaf üzerine, nokta vuruş hareketleri yapılarak elyafın reçineyi 

emmesi sağlanmıştır. Daha sonra rulo kullanılarak elyafın reçineyi iyice emmesi sağlanır. 

Şekil 12’de rulo uygulaması gösterilmiştir. 

 
Şekil 12. Rulo ile Reçine Emdirme İşlemi 

İlk kat cam elyaf yatırıldıktan sonra kalıp atölyenin dışına alınmıştır. Burada rüzgârın ve 

güneşin etkisiyle reçinenin hızlı şekilde sertleşmesi hedeflenmiştir. Şekil 12’de ilk kat cam 

elyafı tamamlanmış kalıp gösterilmiştir. 
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Şekil 12. Sertleşmeye Bırakılan Reçine 

İkinci kat elyaf yatırma işlemine geçilmeden önce kabuğun bazı noktalarına destek 

atılması gerekmiştir. Kalıp ince olduğu için kalıptan çıkartıldığı zaman bazı noktalarda 

kalıbın çökmemesi sağlanmıştır. Şekil 13’de tahta parçalarla hazırlanan destekler 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 13. Tahta Destek Parçaların Yerleştirilmesi 

Destek parçalarının yeri belirlendikten sonra vida kullanarak kalıba sabitlenmiştir. 

Sabitlenen desteklerin ardından ikinci kat elyaf serme işlemi birinci kata atılan aynı 

teknikle tekrarlanmıştır.  

Kalıp ayırma sürecinde kalıp ve strafor arasına uzun ve sivri parçalar sokularak kalıbın 

yüzeyine zarar vermeden çıkartılmıştır. Şekil 14’de kalıbın modelden ayrılmış hali 

gösterilmiştir. 
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Şekil 14. Kalıbın Stafor Modelden Ayrılması 

Kalıbın modelden ayrıldığı zaman içerisinde alçı kalıntılarının olduğu gözlenmiştir. Alçının 

bulunduğu yüzeye tekrar el yatırması yapılacağı için yüzeyin pürüzsüz ve parlak olması 

gerekmektedir. Alçıdan tamamen arındırılan dişi kalıbın yüzeyine aynı işlemler 

uygulanarak nihai ürünün ortaya çıkması için tekrardan el yatırma yöntemi uygulanmıştır. 

Şekil 15’de dişi kalıptan çıkmış nihai ürün gösterilmektedir. 

 

Şekil 15. Dişi Kalıptan Çıkartılmış Parçalar 

Birleşimin ardından kapı şablon şeklinde hazırlanarak kesilmesi için çizimi yapılmalıdır. 

Ön camın kesim işlemi de bu aşamada gerçekleşmiştir. Şekil 15’de kesim işlemleri ve 

şablon gösterilmiştir. 
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Şekil 15. Kabuğun Destekli ve Birleştirilmiş Hali 

Kabuğun kapısının kesim işlemleri yapılarak boya işlemine hazırlanmıştır. Daha sonra 

kabuğun ilk kat astar boyası atılmıştır. Astar boyadan sonra asıl renk uygulanmıştır. Şekil 

16’da boya işlemi tamamlanmış kabuk gösterilmiştir. 

 

Şekil 16. Boya İşlemi Tamamlanmış Kabuk 

Boya işlemi bittikten sonra kabuk hazır hale gelmiştir. Boya kuruduktan sonra şasiyle 

bağlantı noktaları belirlenerek denemeler yapılmıştır.  Şekil 17’de camları takılmış 

tamamlanmış kabuk gösterilmiştir. 
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Şekil 17. Kabuğun komple montajlanmış hali 

Kabuk çizim dosyaları linkte verilmiştir. https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-
TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html 

15.d) Enerji Tüketim Hesabi 

50 km/h hızda 4000 metrelik bir düz yolu tamamlayabilmek için gerekli olan enerji 

hesabının gerçekleştirilmesi için negatif güç kuvvetinin hesaplanması gerekmektedir. 

Negatif güç hesabı denklem a-1 de gösterilmiştir. 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑎    denklem a-1 

Burada; 

FT = Negatif güç kuvveti 

Fr = Yuvarlanma direnci  

Fg = Eğim direnci 

Fa = Aerodinamik direnç kuvveti 

Denklem a- 2 de yuvarlanma direncine ait denklem gösterilmiştir. 

𝐹𝑟 =  𝐶𝑟 𝑥 𝑚 𝑥 𝑎  Denklem a-2 

Burada;  

Fr = Yuvarlanma direnci (N) 

https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html
https://s6.dosya.tc/server3/igrblo/HIDRO-TEKNIK_KABUK_CIZIMI.rar.html
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Cr= Yuvarlanma katsayısı 
m  = Kütle (Kg) 
a = Yerçekimi ivmesi (m/s2) 

Eğim direnci Denklem a-3 de gösterilmiştir. 

𝐹𝑔 =  𝑚 𝑥 𝑎 𝑥 𝑆𝑖𝑛Ø  Denklem a-3 

Burada; 

Fg = Eğim direnci (N) 

m  = Kütle (Kg) 
a = Yerçekimi ivmesi (m/s2) 
Ø = Radyan cinsinden eğim açısı 

. Denklem a-4 te aerodinamik direnç kuvveti gösterilmiştir. 

𝐹𝑎 = 0,5 𝑥 𝑞 𝑥 𝑉2 𝑥 𝐴𝑓  𝑥 𝐶𝑎    Denklem a-4 

Burada; 

Fa = Aerodinamik direnç kuvveti (N) 
q =  Hava yoğunluğu (km/m3) 
V = Araç hızı (m/s) 
Af = Projeksiyon alanı (m2) 
CA = Sürükleme katayısı 

 

Enerji hesabı için hesaplamalarda kullanılan parametreler tablo a-1 de verilmiştir. 

Tablo a-1. Hesaplamalarda kullanılacak parametre değerleri 

PARAMETRELER DEĞER 

Araç Ağırlığı (Kg, 1 sürücü dâhil) 250 

Araç Hızı (km/h) 50 

Araç Hızı (m/s) 13,889 

Projeksiyon Alanı (m2) 1,109 

Sürükleme Katsayısı 0,19 

Yolun Eğim Açısı (Derece) 0 

Yolun Eğim Açısı (Radyan) 0 
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Yuvarlanma katsayısı (asfalt -

Bisiklet Tekerleği) 

0,004 

Yerçekimi İvmesi (m/s2) 9,81 

Hava yoğunluğu (25 °C için-

kg/m3) 

1,1839 

Tablodaki değerler denklemlerde yerlerine koyularak çözümlemeler gerçekleştirilecektir.  

Denklem a- 2 yardımı ile yuvarlanma direnci hesaplandığında;  

𝐹𝑟 =  0,004 𝑥 250 𝑥 9,81 

𝐹𝑟 = 9,81𝑁 
Denklem a- 3 yardımı ile eğim direnci hesaplandığında;  

𝐹𝑔 =  250 𝑥 9,81 𝑥 𝑆𝑖𝑛 0 

𝐹𝑔 =  0 

Denklem a- 4 yardımı ile aerodinamik rüzgar direnci hesaplandığında;  

𝐹𝑎 = 0,5 𝑥 1,23 𝑥 13,8882 𝑥 1,109 𝑥 0,19 

𝐹𝑎 = 24,99742477 

Denklem a- 1 yardımı ile negatif güç değeri hesaplandığında;  

𝐹𝑇 = 9,81 +  0 +  24,99742477 

𝐹𝑇 = 34,80742477 

Olarak hesaplanmıştır. 

Aracın bu mesafeyi alabilmesi için hızını koruması gerekmekte ve motorda bu kuvvete 

eşdeğer bir tork üretilmelidir. Araçta kullanılan lastik boyutları 90/90/R16’dır ve tekerlek 

çapı 0,5684 metredir. 50 km/h hızla hareket edebilmek için tekerin 466 devir/dakika ile 

dönmesi gerekmektedir. Eşdeğer tork değerinin hesaplanması için gerekli denklem 

denklem a-5te gösterilmiştir. 

𝐹𝑇𝑜𝑟𝑘 =  𝐹𝑇(𝑁) 𝑥 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑟𝚤ç𝑎𝑝𝚤 (𝑚) denklem a-5te 

𝐹𝑇𝑜𝑟𝑘 =  34,8074 𝑁 𝑥 0,2842 𝑚 

𝐹𝑇𝑜𝑟𝑘 =  9,8922 𝑁𝑚 

Aracın enerji tüketim oranı denklem a-6 da gösterildiği gibidir. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) =
𝐹𝑇𝑜𝑟𝑘 𝑥 𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑟 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

9,549 
  denklem a-6 da 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) =
9,8922  𝑥 466

9,549 
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 482,7584 

Ekip üyelerimiz tarafından tasarlanan motorun verimliliği yüzde 90 olarak hesaplanmıştır. 
Motor verimi dikkate alındığında harcanan enerji miktarı denklem a-7 deki gibi hesaplanır.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) =
482,7584

0,90 
   denklem a-7 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 536,3982 

Hesaplanan bu enerji değeri bir dakikada harcanan enerji miktarıdır. 4000 metrelik 
mesafeyi 50 km/h sabit hızla almak için gerekli zaman 4,8 dakikadır. Mesafe 
tamamlandığında harcanan enerji miktarı denklem a-8 deki gibi hesaplanmıştır. 

   𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 536,3982 𝑥 4,8  denklem a-8 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 (𝑊𝑎𝑡𝑡) = 2574,7113 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 =
2574,7113

60
 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑗𝑖 𝑀𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤 = 42,9118 𝑊ℎ 

Olarak hesaplanmıştır. 

Tahmini Maliyet Hesabı 

Sıra  
No 

Malzeme 
Adı 

Proje 
Faaliyetindeki  

Kullanım Amacı 
Mikarı Açıklaması 

Birim  
Fiyat 

Toplam  
Tutar 

Toplam  
Tutar (TL) 

1 16 İnç Jant 
Aracın Lastiklerine 

Takılacaktır. 
4 Adet 

MiniStepne Jant 90/90 R16 
Uyumlu 

350 TL 1400 TL 1400 

2 Kask 
Pilotun Güvenliği  
İçin Gereklidir. 

1 Adet 
SPARCO NEW 2020 PRO 
RJ-3İ FIA ONAYLI AÇIK 

YARIŞ KASKI 
5.281,24 TL 5.281,24 TL 5.281,24 

3 
Yarış 

Tulumu 
Pilotun Güvenliği  
İçin Gereklidir. 

1 Adet 
SPARCO NEW SPRINT 

FIA  
ONAYLI YARIŞ TULUMU 

4.250 TL 4.250 TL 4.250 

4 
Yarış 

Eldiveni 
Pilotun Güvenliği  
İçin Gereklidir. 

1 Adet 
SPARCO NEW LAND 2020  

FIA ONAYLI YARIŞ  
ELDİVENİ 

717,26 TL 717,26 TL 717,26 
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5 
Direksiyon 

Sistemi 
Araca Yön Vermek  
İçin Kullanılacaktır. 

1 Adet 
Kramayer Dişli  

Direksiyon Sistemi 
700 TL 700 TL 700 

6 Alüminyum 
Aracın şasisi için  

gereklidir 
7 Boy 
(42m) 

6061 T6 Serisi 30x30x3 mm  
Kutu profil 

208,60 TL 1.460,24 TL 1.460,24 

7 Alüminyum 
Aracın şasisi için  

gereklidir 
3 Boy 
(18m) 

6062 T6 Serisi 30x5 mm  
Boru profil  

224,73 TL 674,19 TL 674,19 

8 
Fren Ana 
Merkezi 

Fren Sisteminde  
Kullanılacaktır 

1 Adet 
Fren Ana merkezi,  

Wastinghouse, Hortumlar,  
Hidrolik Sıvısı 

- 1230 TL 1230 

9 Amortisör 
Salıncak 

Sisteminde  
Kullanılacaktır. 

4 Adet 

CUB 100 ARKA 
AMORTİSÖR  

MEKANİK 
KISA NİKEL 25,5-28 cm 

50 TL 200 TL 200 

10 Fren Diski 
Fren Sisteminde 
Kullanılacaktır 

3 Adet 
 ATV AU200 ARKA FREN 

DİSKİ İÇ 49-220 mm 4 
DELİK OR 

104,43 TL 318,31 TL 318,31 

11 
Fren  

Kaliperi 
Fren Sisteminde  
Kullanılacaktır 

3 Adet 
SCOOTER ÖN FREN  

KALİPERİ  
68,69 TL 206,08 TL 206,08 

12 
Salıncak  

Burcu 

Salıncak 
Sisteminde  

Kullanılacaktır. 
20 Adet Cub 100 Salıncak Takozu 5 TL 100 TL 100 

13 
Pem Yakıt  

Hücresi 
Hidrojen Sistemi 1 Adet 

 Horizon H-1000 XP 1kW  
Fuel Cell 

9.378 € 91.462,49 TL 91.462,49 

14 
Selenoid  

Valf 
Hidrojen Sistemi 1 Adet 12V Selenoid Valf 368,60 TL 368,60 TL 368,6 

15 
Teflon  
Hortum 

Hidrojen Sistemi 3 Metre 3 Metre Teflon Hortum 38,29 TL 114,87 TL 114,87 

16 
Çek 
Valf 

Hidrojen Sistemi 1 Adet 
Çek Valf max 350 bar min 1  

bar 
75,29 TL 75,29 TL 75,29 

17 
Basınç  

Düşürücü 
Regülatör 

Hidrojen Sistemi 1 Adet 
1/4" Çift Kademeli 

Hidrojen Regülatörü  
550 TL 550 TL 550 

18 
Küresel  
Vana 

Hidrojen Sistemi 3 Adet 1/4" Küresel Vana 20,35 TL 61,05 TL 61,05 

19 Rakor Hidrojen Sistemi 10 Adet 
 Pc4-M10 Teflon Boru 

Tutucu  
Pnömatik Rakor 

12,90 TL 129 TL 129 

20 Polikarbon Dış Kabuk - 
Sürücü Görüşünü  

Engellemeyecek Şekilde 
3mm 

350 TL 350 TL 350 

21 
Yangın 
Tüpü 

Güvenlik Sistemi 2 Kg 
C tipi yangınlara uygun kuru  

kimyevi toz olmalıdır. 
250 TL 250 TL 250 

22 
Yarış 

Koltuğu 
İç Donanım 2 Adet 

SPARCO SPRINT FlA  
ONAYLlYARlŞ KOLTUĞU 

296 € 538 € 5.245,5 TL 

23 
Yarış 

Ayakkabısı 
Pilotun Güvenliği  
İçin Gereklidir. 

1 Adet 
Sparco Slalom FİA Onaylı  

Yarış Ayakkabısı  
135 € 1.316,25 TL 1.316,25 
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24 Rulman 
Süspansiyon 

Sistemi 
10 Adet 6203 ZZ C3 Rulman  10 TL 250 TL 250 TL 

25 CNCÜretimi SüspansiyonSistemi   
Süspansiyon Sistemi CNC 

İşleme ve Hammadde 
Temini 

12.000 TL 12.000 TL 12.000 

26 
CNC 

Üretimi 
Motor Parçaları   

Stator,rotor,kama vb.  
parçaların CNC'de 

işlenmesi 
8.000 TL 8.000 TL 8.000 

27 
Neodyum 
Mıknatıs 

Motor Üretimi 22 Adet 
NdFeB Neodyum Mıknatıs 

ve  
gümrük masrafları  

5.000 TL 5.000 TL 5.000 

28 
Kabuk 
Üretimi 

Dış Kabuk   
Cam Elyaf, Reçine,  

Jelkot, Fırçalar, Boya 
Masrafları 

14.356 TL 14.356 TL 14.356 TL 

29 
Strafor 
Köpük 

Dış Kabuk   
Kabuk üretimi için 

strafordan  
kalıp üretilmiştir 

8.260 TL 8.260 TL 8.260 

30 
Silisli 
Saç 

HUB Motor 
Üretimi 

450 
Adet 
(150 
Kg) 

Kendi Üreteceğimiz HUB  
motor için 30x30 Ölçüde 

Silisli Saç 

2,67 $ Kg  
Fiyatı 

3.243 TL 3.243 TL 

31 
Kapı 

Mekanizması 
Kapı Mekanizması 4 Adet 

Yerli Kapı Mekanizması 
İçin Parça Temini 

30 TL 120 TL 120 

 

16. Yakıt Pili  

Yakıt hücreleri, kimyasal tepkimeyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrokimyasal 

cihazlardır. Yakıt hücrelerinin, otomotiv endüstrisinde kullanılması sonucu temiz emisyon 

salınımı elde edilerek yenilenebilir kaynaklardan da elde edilebilen hidrojen yakıtı, enerji 

taşıyıcısı olarak hayatımızdadır. Yüksek enerji verimliliğine ve çevre dostu yakıtlara sahip 

olan yakıt hücresi, çevresel ve ekonomik sorunlara etkili çözümler üretebilen bir teknoloji 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Düşük akımda çalışan yakıt hücreleri, yakıt hücresi ve katalizör geriliminin bozulmasına 

neden olabilmektedir. Buna göre, tüm çalışma koşullarında, bir yakıt hücresinin ömrünü 

etkileyen performans bozulma faktörleri, yüzde 56,50 yük değişimine, yüzde 33,00 start-

stop, yüzde 5,80 yüksek güç talebine ve yüzde 4,70 rölanti oranına bağlıdır. Start-stop ve 

yük değişimi faktörleri bozulmanın büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sonuç olarak, 

yakıt hücresinin ömrü, start-stop frekansı, yük değişimi faktörleri ve bu faktörlerin süresiyle 

ilişkilidir. Güncel yakıt hücresi Şekil 1’ de gösterilmiştir. [1] 
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Şekil 24. Horizon H-1000 XP Yakıt Hücresi 

16.1. H-1000 XP Teknik Özellikleri 

H-1000XP, 33A'ya kadar akım sağlayabilir. Çalışma voltajı, 46V (yüksüz) ila 30V (tam 

yük)’dur. Önerilen nominal çalışma noktası 33A @ 30V ’dur. H-1000XP detaylı özellikleri 

Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 15. Horizon H-1000 XP Teknik Özellikleri 

Yakıt hücresi türü PEM 

Hücre sayısı 50 

Anma Gücü 1000W 

Reaktanlar Hidrojen ve Hava 

Dış Sıcaklık 5 - 35°C 

Maksimum Yığın Sıcaklığı 65°C 

Kompozisyon 99.99 % Kuru Hidrojen 

H2 Basıncı 7.2-9.4 PSI 

Nemlendirme Kendinden Nemlendirilmiş 

Soğutma Hava 

Ağırlık 5 Kg 
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Boyutlar 203 x 104 x 264mm 

Nominal Güçte Akış Hızı 12.5 L/min 

Yığının Tepe Verimliliği %59 

Derecelendirilmiş Performansı 30V@33.5A 

16.2. H-1000 XP Polarizasyon Eğrisi 

Sistem, nominal koşullarda ve sistemden sisteme değişkenlik bantlarında normal oda 

sıcaklığında çalışan yakıt hücresidir. Kullanılan yakıt hücresi olan H-1000XP için bağlantı 

şeması şekil 3’de gösterilmiştir ve tamamen koşullandırılmış bir H-1000XP için 

polarizasyon eğrisi şekil 2’de gösterilmiştir. Nominal çalışma koşulları dört maddeden 

oluşmaktadır bunlar;  

 Kararlı durum çalışması (sabit voltaj modu) 

 Yığın oksidan kaynağı (18-24 ° C %25-35 Bağıl Nem, düşük seviyelerde genel kentsel 

nitrojen oksitler ve heykel oksitler gibi kirleticiler). 

 Horızon kontrolörü tarafından kontrol edilen yeterli temizleme ile anot ölü uçludur. 

 0,5 bar hidrojen giriş basıncıdır. [2] 

 

Şekil 25. H-1000XP için Polarizasyon Eğrisi [2] 
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Şekil 26. H-1000XP için bağlantı şeması 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi  

Birçok farklı yakıt hücresi sürücü stratejisi vardır. Sürücüler yakıt hücresinin performansını 

artırmak için geliştirilen sistemdir. Yakıt hücresi sisteminden iyi performans elde 

edilebilmesi kullanılan sürücü türü ile yakından ilişkilidir. Yakıt hücresi sistemi birçok 

bileşeni bir güç kaynağına entegre eder, sistem DC / DC dönüştürücü, piller ve 

süperkapasitör içeren sistemdir. Yakıt hücresi sürücüsü, hücre sıcaklığını izleme, hücre 

akım ve voltajını izleme, hidrojen konsantrasyonunu izleme ve anlık olarak yakıt hücresi 

çıkış gerilimler gibi birçok veriyi bize aktarmaktadır. Yakıt hücresi sürücüsü Horizon H-

1000 XP modelinin yanında entegre şekilde firmadan temin edilecektir. 
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Sürücü optimum çalışma koşullarında, aşağıdaki özellikleri kontrol etmektedir; 

 Yakıt hücresi sıcaklığı 

 Yakıt hücresi temizleme hızı 

 Yığın akımını ve voltajını izleme 

 H2 konsantrasyonunun izlenmesi (H2 sensörü gereklidir) 

 Yakıt hücresini düşük voltaj gibi olası arızalardan koruma 

 voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık 

 Hidrojen beslemesini kontrol edilmesi ve kapatılması 

 Bilgisayarla RS232 İletişimi 

Gibi fonksiyonları iletişimi konusunda kullanılmaktadır. Tablo 1’de sürücünün bağlantıları 

ne işe yaradıkları gösterilmiştir. Şekil 1’de konektörün renk ve pin numaralarına göre 

bağlantı sistemi gösterilmiştir. 

Tablo 16. Denetleyici Konektörü 
Tel Renkleri Konektör Pimi# Çevre Birimleri Kontrollü 

Kırmızı # 1 ve # 2 Hücre Sıcaklık Sensörü 

Gri # 3 ve # 4 Ortam Sıcaklık Sensörü 

Kırmızı Siyah # 5 ve # 6 Üfleyiciler (Kırmızı # 5 = + ve, 

Siyah # 6 = -ve) 

Siyah # 7 ve # 8 Hidrojen Tahliye Vanası (Siyah 

# 7 = + ve, Siyah # 8 = -ve) 

Sarı # 9 ve # 10 Hidrojen Besleme Vanası (Sarı 

# 9 = + ve, Sarı # 10 = -ve) 

Mavi # 11 ve # 12 Kısa Devre Anahtarı 

Kırmızı Siyah # 13 ve # 14 N/A 

Siyah # 15 N/A 

Siyah # 16 Üfleyici PWM 
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Şekil 27. Kablo Tarafındaki Sürücü Kutusundan Sürücü Sinyal Konektörü 

Yakıt hücresi sürücüsünün üzerinde bağlantı soketleri hazır olarak gelmektedir. Yakıt 

hücresinden çıkışı verilen kablolarla bu soketlerin bağlantısının yapılması gerekir. Şekil 

2’de bağlantı soketleri ve isimleri verilmiştir. 

 

Şekil 28. Yakıt Hücresi Sürücüsü Bağlantı Soketleri ve İsimleri 
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18. Araç Elektrik Şeması (Zorunlu) 

 

 

19. Orijinal Tasarım (Opsiyonel) 

19. 1. Salıncak Kolları 

Salıncak kolları tekerlek ve şasi arasında bulunur ve bazı araçlarda birden fazla 

bulunabilir. Salıncakların görevlerinden bazıları frenleme , viraj ve ivmelenmeden 

kaynaklı  kuvvetleri yaylar ile birlikte absorbe edip süspansiyonun aktif hale gelmesini 

gerçekleştirmektedir. Şekil 2.4. ’te tasarlamış olduğumuz alt salıncak gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4. Alt salıncak (yahya) 

19.1. 1. Salıncak Kolları Üzerine Gelen Kuvvetler 

Salıncak kollarının maksimum yüklere dayanımını test etmek amacıyla üzerlerine 

gelecek olan yükleri belirleyip analizi yapılmalıdır. Bununla ileride oluşabilecek kırılma, 

eğilme ve uzamanın da önüne geçilmiş olunacaktır. Şekil 2.5.’te aracın kütle merkezi ve 

akslar arası uzaklık gösterilmiştir. Tablo 2.1.’de araçla ilgili özellikler verilmiştir. 

(Referans yahya 8) 

 

Şekil 2.5. Kütle merkezinden ön ve arka aks uzaklığı (referans yahya 8) 

Tablo 2.1 Araç özellikleri 

m 200 Kg 

h 376,6mm 

Lö 1105,66mm 

La 1458,64mm 

L 2564,3mm 

 

 



 

134 
 

19.2. Frenleme Kuvveti 

Aracın kütle merkezinden 1.1g’lik yavaşlama durumudur. Yavaşlama ivmesinin kütle 

merkezi üzerinde oluşturduğu kuvvetler ile moment dengesi kurularak bulunur. 

𝐺ö = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (
𝐿𝑎

𝐿
+ 𝑎 ∗

ℎ

𝐿
) 

𝐺ö = 200 ∗ 9,81 ∗ (
1458,64

2564,3
+ 1,1 ∗

376,6

2564,3
≅ 1433𝑁 

𝐺𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (
𝐿ö

𝐿
+ 𝑎 ∗

ℎ

𝐿
) 

𝐺𝑎 = 200 ∗ 9,81 ∗ (
1105,66

2564,3
+ 1,1 ∗

376,6

2564,3
≅ 1163𝑁 

Göa =
1433

2
= 716,5N  Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

Gaa =
1163

2
= 581,5N Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

Bö = mö ∗ 1,1 ∗ g 

Bö =
1433

9,81
∗ 1,1 ∗ 9,81 = 1576,3N 

Böa =
1576,3

2
= 788,15N   Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

Ba = ma ∗ 1,1 ∗ g 

Ba =
1163

9,81
∗ 1,1 ∗ 9,81 = 1279,3N 

Baa =
1279,3

2
= 639,65N Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

19.3. Dikey ivmelenme 

Dikey yönden gelen 4g’lik bir ivmelenme incelenmektedir. Tekerleğin bir çukurla ya 

tümsekle karşılaşma durumudur. 

𝐺𝑎 =
𝐺 ∗ 𝐿ö

𝐿
=

𝑚 ∗ 4𝑔 ∗ 𝐿ö

𝐿
 

𝐺𝑎 =
200 ∗ 4 ∗ 9,81 ∗ 1105,66 

2564,3
= 3383,8𝑁 

𝐺ö =
𝐺 ∗ 𝐿𝑎

𝐿
=

𝑚 ∗ 4𝑔 ∗ 𝐿𝑎

𝐿
 

𝐺ö =
200 ∗ 4 ∗ 9,81 ∗ 1558,64 

2564,3
= 4770,1𝑁 
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𝐺𝑎𝑎 =
3383,3

2
= 1691,65𝑁 Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

𝐺ö𝑎 =
4770,1

2
= 2385,05𝑁 Her iki tekerlekte de aynı yükler vardır. 

19.4. Salıncak Kolları Üzerine Gelen Kuvvetlerin Analizleri 

Analizler SolidWorks üzerinden yapılmıştır ve malzeme alüminyum 6013 olarak 

belirlenmiştir. Malzemeyi belirlerken dikkate alınan etken ağırlık olarak az ve akma 

dayanımının yüksek olması ana etkenlerdendir. En büyük kuvvet göz önünde alındırılarak 

dikey ivmelenmedeki Göa=2385,05N alınmıştır. Von Mises gerilmesi maksimum 203,57 

MPa çıkmıştır. Şekil 3.1’de kritik noktalar gösterilmektedir. Uygulanan kuvvet sonucu alt 

salıncağın güvenlik faktörü 1,92 çıkmıştır. 

 

Şekil 3.1. Alt salıncak için Von-Mises Gerilmesi 
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Şekil 3.2. Alt salıncak için güvenlik faktörü 

 

19.5. Üretim Operasyon Planı 

Süspansiyon sistemi parçaları mil, porya, salıncaklar ve aks taşıyıcı tasarlanarak üretim 

operasyon planı çıkarılmıştır. Üretim operasyon planı çıkartılarak üretimde kolaylık 

sağlanmıştır. 

19.5.1. Salıncak Üretim Operasyon Planı 

Salıncak üretim operasyon planı tablo x’de verilmiştir. Salıncak görseli şekil x’de 

gösterilmiştir. 

Tablo x. Salıncak Operasyon Planı 

Salıncak Operasyon Planı 

Malzeme Temini 

Malzeme Kesimi 

 

CNC Freze 
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Çapak Alma ve Pah Kırma 

Son Kontrol 

 

 

Şekil x. Salıncak Görseli 

19.5.2. Aks Taşıyıcı ve Porya Üretim Operasyon Planı 

Aks taşıyıcı üretim operasyon planı tablo x’de verilmiştir. Aks taşıyıcı ve porya görseli 

sırasıyla şekil x1 ve şekil x2’de gösterilmiştir. 

Tablo x. Aks Taşıyıcı Operasyon Planı 

Aks Taşıyıcı Operasyon Planı 

Malzeme Temini 

Malzeme Kesimi 

 

CNC Freze 

Çapak Alma ve Pah Kırma 

Konik Delik Delme 

Son Kontrol  
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Şekil x1. Aks Taşıyıcı Görseli 

 

Şekil x2. Porya Görseli 

19.5.3. Mil Üretim Operasyon Planı 

Mil üretim operasyon planı tablo x’de verilmiştir. Araç üzerindeki ön süspansiyon sistemi 

ve arka süspansiyon sistemi montajı sırasıyla şekil x ve şekil x1’de gösterilmiştir. 

Tablo x. Mil Operasyon Planı 

Mil Operasyon Planı 

Malzeme Temini 

Malzeme Kesimi 

CNC Torna 



 

139 
 

Çapak Alma ve Pah Kırma 

Tırtıl Çekme İşlemi 

Son Kontrol  

 

 

Şekil x. Ön Süspansiyon Sistemi Montajı 

 

Şekil x1. Arka Süspansiyon Sistemi Montajı 

19.2. Aracın Hızı Ölçülmesi 

Araç Hız Ölçüm sistemi sürücü güç beslemesinden 3.3V güç kaynağından sağlamaktadır. 

Araç hız ölçüm sisteminde Blue Pill olarak adlandırılan üzerinde STMicroelectronics 

firması tarafından tasarlanmış olan ARM tabanlı 72MHz çalışma frekansına sahip 



 

140 
 

STM32F103C8T6 denetleyicisi bulunan gelişme kartı kullanılmaktadır. Gelişme kartı 

pinlerindeki bağlantılar Şekil 11.1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 11.1 Motor Tork Kontrol Denetleyici Kartı 

Araç hızının ölçüm sistemi için kullanılacak sensörü H21A1 (fototransistör) olarak 

belirledik. Sensör delikli bir disk etrafına konumlandırılır (Şekil 11.2).  

 

Şekil 11.2 Delikli Disk Sensör Yerleşimi 

Kullanılan sensör ve diski aracın sağ arka tekerine montajlandırıldı (Şekil 11.3). Buraya 

montajlanmasının sebebi sürücü kartına yakın olup kablo fazlalığından kurtarmakdır. 
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Şekil 11.3 Delikli Disk Ve Sensörün Araç Yerleşkesi 

Kullanılan sensörün iç yapısı Şekil 11.4 de gösterilmektedir.  

 

Şekil 11.4 H21A1 Sensör İç Yapısı 

H21A1 sensörü bacak yapıları Şekil 11.5 de gösterilmektedir. 
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Şekil 11.5 H21A1 Sensör Bacak Yapıları 

Çıkış akımı ve giriş akımı Şekil 11.6 da gösterilmektedir. 

 
ŞEKİL11.6 Çıkış Akımı Ve Giriş Akım 

Çıkış akımı ve sıcaklık Şekil 11.7 de gösterilmektedir.   

 
Şekil 11.7.  Çıkış Akımı Ve Sıcaklık 
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VCE(SAT) ve sıcaklık ilişkisi Şekil 11.8 de gösterilmektedir. 

 
Şekil 11.8 VCE(SAT) Ve Sıcaklık 

Kaçak akım ve sıcaklık ilişkisi Şekil 11.9 da gösterilmiştir. 

 
Şekil 11.9 Kaçak Akım Ve Sıcaklık  

Anahtarlama hızı ve yükleme direnci (RL) Şekil 11.10 da gösterilmiştir. 
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Şekil 11.10 Anahtarlama Hızı Ve Yükleme Direnci (RL) 

Çıkış akımı ve mesafe Şekil 11.11 de gösterilmektedir. 

 
ŞEKİL 11.11 Çıkış Akımı Ve Mesafe 

19.2.1. ARAÇ HIZININ ÖLÇÜLMESİ  

Araç hız ölçümü devresi paketinin içerisinde 24 dişli diskin çevresine 120° açıyla 

yerleştirilmiş 3 adet sensörden, her 15° derecede 1 pulse gelmektedir. 3 sensör 

kullanılımının amacı hata payını 0’a indirmek. Her sensör 24 pulse aldığında 1 devir olarak 

uyarlanmıştır. Her bir sensörden alınan pulse sayıları STM32f103C8T6 denetleyicisi 

tarafından okunmaktadır. STM32f103C8T6 içerisine gelen sağlıklı pulse sayıları toplanıp 

3’e bölündüğünde ortalama devir bulunmaktadır. Bu da hata oranını düşürmektedir. 

Aracın hızını aşağıda bulunan Denklem 11.1 de gösterilmektedir. Aracımızda sol arka 

tekerleğe yerleştirmiş olduğumuz 3 tane hall effect sensörü bulunmaktadır, bu hall effect 

sensörleri birbirinden bağımsız olarak ölçüm işlemini gerçekleştirir. Hall effect sisteminden 
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ayrı olarak kullandığımız bu sistemin amacı hız bilgisinin net ve doğru olarak ölçmektir. 

Burada elde ettiğimiz sağlıklı verilerin aritmetik ortalaması alınarak aracın hız bilgisi elde 

edilecektir. Buradaki mevcutta bağlı bulunan tekerleğin çapından yola çıkarak devir bilgisi 

hız bilgisine dönüştürülecektir. Bu yaptığımız sistem. Ölçülen değer Can Bus iletişim yolu 

aracılığı ile AKS birimine yollanılmaktadır.  

1 saatte ortalama devir      

DEVİR = 
3600 𝑥 𝑜𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖

1 

24
                                                                         

Tekeleğin 1 devirde aldığı yol = 2*π*r → 2*π*0.28 = 1,76 metre             Denklem 11.1 

1 devirde = 1,76 metre ise 1 km’de 568 devir  

Alınan yol =
𝑜𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟

568
                                            

 Hız = 
𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑙

1
 𝑘𝑚

𝑠⁄  

19.2.2. Araç Hız Ölçümü Blok Şeması 

Aracın tekeri döndüğünde sensörler saymaya başlar. Sensör alınan pulseleri 

STM32F103C8T6 denetleyicisine gönderilir. STM32f103C8T6 denetleyicisi gelen 

pulseleri sayar. Saydığı pulse değerini matematiksel işlemlerle hıza çevirir. Bulduğu 

değeri Can Bus iletişim yolu ile Araç Kontrol Sistemine (AKS) yollar. Araç hız ölçümü blok 

şeması Şekil 11.12 de gösterilmektedir. 

 
ŞEKİL 11.12 Araç Hız Ölçümü Blok Şeması 

19.2.3. Araç Hız ölçümü Devre Şeması 

Devre şeması çalışmalarında Proteus Isis ve Ares programı üzerinden taslak çalışmaları 

hazırlayarak başlanmıştır. Devre şeması için Proteus Isis programı kütüphanesinde 

H21A1 sensörü bulunmadığı için sensör iç yapısını çizildi. Devre şeması Şekil 11.13 de 

gösterilmektedir. Baskı devre şemasında sensörlerin bağlantı noktası, güç girişi ve data 

çıkışı için klemens(terminal) kullanıldı.  Baskı devre şeması Şekil 11.14 de 

gösterilmektedir. 
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ŞEKİL 11.13.  Devre Şeması 

 
ŞEKİL 11.14 Baskı Devre Şeması 

Baskı Devrenin 3D görüntülerini Şekil 11.15 de gösterilmiştir. 
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ŞEKİL 11.15 Baskı Devrenin 3D Görüntüleri 

19.2.4. Araç Hız Ölçümü Devre Tanıtımı 

Devrede 3 sensör kullanıldığı için 3 adet H21A1, 3 adet 100Ω direnç, 3 adet 1kΩ direnç 

kullanıldı. 100Ω dirençler sensörün iç yapısında bulunan ledi akımdan korumak için 

kullanıldı. 1kΩ dirençler algılanan pulseların daha düzgün bir şekilde algılanması için 

kullanıldı. Sensörün 4 adet bacağı bulunmakta. 1. Bacak ledin + girişi olduğu için önünde 

100Ω direnç bulunur. 2. Bacak ledin – girişi direk GND’ye bağlı. 3. Bacak Collector ucu , 

burada dirençden pulse alınan bacaktır. Pulseları daha sağlıklı almak için + ile Collector 

bacağı arasına 1kΩ direnç konulmuştur. Direncin çıkışından pulse alınır. 4. Bacağı Emitter 

bacağıdır. Buradan da GND ye bağlanılır.  

19.2.4. Araç Hız Ölçümü Akış Diyagramı 

Tekerlek durgun halde Timer, devir ve sensor 0 olur. Dönmeye başladığında sensör 1 

olur. Eğer sensör 0 olursa döngü halinde sürekli pulse almaya çalışır. sensör 1 olduğunda 

Timer aktifleşir ve devir degerine her dönüşte 
1

24
 ekler. 

1

24
 eklemesinin sebebi dişli 

diskimizin 24 adet dişinin bulunaması eğer 24 pulse alırsa 1 devir yapmış olur. Bu işlem 

Timer sıfırlanana kadar devam eder. Timer sıfırlanmadığı durumda sensörden sürekli 

pulse almak için sensör girişine gider. Timer sıfırlanınca çıkış değeri olarak devir değerini 

gönderir. Araç Hızı Ölçümü Akış Diyagramı Şekil 11.16 da gösterilmektedir. 

 
ŞEKİL 11.16 Araç Hız Ölçümü Akış Diyagramı 

19.2.5. Araç Hız Ölçümü Üretim Çalışmaları 

Araç hız ölçümü devre tasarımına öncelikle kullanılacak malzeme belirlenmesi ile 

başlanmıştır. Kullandığımız sensörü en ince ayrıntısına kadar araştırarak seçildi. 

Kullanmak için seçtiğimiz sensöre uygun bir devre şeması hazırlandı. Hazırladığımız 

devre şemasını Proteus Isis programı üzerinde şematiğe dönüştürüldü. Şematiğe 

dönüştürüler devremizi Proteus Ares programı ile baskı devresi hazırlandı. Kullanılan 
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bütün elemanları temin edilerek kartın üzerine yerleştirmek üzere hazır hale getirildi (Şekil 

11.17). Parçaları kartın üzerine yerleştirilmiş (Şekil 11.18) ve yazılım işlemleri 

tamamlanarak STM32F103C8T6 denetleyicine aktarıldı. Devre kartının iletim ve kısa 

devre kontrolleri yapılarak sistem hazır hale getirilmiştir (Şekil 11.19). 

 
ŞEKİL 11.17 Hazırlanan Devre Elemanları 

 
ŞEKİL 11.18 Devre Elemanlarının Devre Üzerine Yerleşimi Ve Montajı 

19.3.  Ön Arka Hidrolik Fren Sistemi 

Fren sistemi stabil şekilde hareketine başlayarak bu hareketi devam ettirebilen bir 

aracın, başlattığı bu hareketi güvenli bir şekilde sonlandırabilmesi için sahip olması 

gereken en önemli sistemlerden birisidir.   

19.3.1. SÜRTÜNMELİ FRENLER 

Araçların büyük çoğunluğunun tekerlek frenlerini sürtünmeli fren sistemleri oluşturur. 

Doğrudan tekerleğe bağlı bu sistemlerin fren momenti oluşturulması ve kinetik enerjiyi 

ısı enerjisine dönüştürerek enerji değişimi gerçekleştirilmesi olmak üzere iki ana görevi 

vardır. 

19.3.2. DİSK FRENLER 

Şekil 1’de gösterilen disk fren sistemi tekerlek ile eş merkezli olarak monteli şekilde 

hareket eden metal veya kompozit bir disk üzerine balatalar aracılığı ile sürtünme 

kuvveti uygulanması prensibi ile çalışmaktadır. Aracın taşıyıcı kolları üzerine sabitlenen 
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kalipere bağlı olan balatalar sürtünme kuvvetini sürücünün fren pedalına uyguladığı 

kuvvetin önce fren merkezi ardından fren hortumları üzerinde aktarılan ve son olarak 

balatalara ulaşan hidrolik basınç yardımı ile diske temas ederek oluşturmaktadır. 

Frenleme esnasında tekerlek ile eş merkezli şekilde montajlanan diskin dönüş ekseninin 

sapmaması büyük önem taşımaktadır, aksi takdirde ekseni sapan disk tekerleğinde 

eksenine müdahalede bulunarak aracın sürüş güvenliğine büyük ölçüde zarar 

verebilmektedir. Bu durumu önlemek için diske her iki taraftan da eşit kuvvet 

uygulanması büyük önem taşımaktadır, bu sebeple günümüz otomobil endüstrisinde 

büyük çoğunlukla hidrolik basıncı diskin iki tarafında bulunan balatalara eşit şekilde 

bölebilecek kabiliyette kaliper tasarımları kullanılmaktadır. Disk fren sistemlerinin başlıca 

avantajları momentumun ısıya dönüştürüldüğü disk yüzeyinin hava ile temasının yüksek 

olması sebebiyle hızlı soğuyabilmesi ve sistem bileşenlerinin kompakt olması sebebi ile 

sistemin bütününün hafif olmasıdır. Bu avantajlar ışığında tasarlanan araçta disk fren 

sistemi kullanılmıştır. 

 

Can Resim 1 disk fren 

19.3.3. HESAPLAMALAR 

Tasarlanan aracın güvenli bir şekilde hareketini sonlandırabilmesi için gereken fren 

mesafesi yaklaşık olarak hesaplanırken bu mesafeye etki eden yol durumu, fren 

sıcaklığı, lastik durumu vb. etkenler göz önünde bulundurularak hesaplamalar 

yapılmaktadır. Bu durumda bağımsız değişken sayısı çok fazla olması sebebi ile bahsi 

geçen değişkenler için bazı kabuller yapılarak matematiksel bir model haline 

dönüştürülecektir. 

19.3.4. DURMA MESAFESİNİN HESAPLANMASI 

Frenleme esnasında araca fren sistemi haricinde hava sürtünmesi, yuvarlanma direnci, 

güç ünitesi frenlemesi gibi birçok ekstra kuvvet etki etmektedir. 

S = aV0 + bV0
2                                                                                                             (1) 

Denklemde 𝑎𝑉0 sürücünün tepki zamanını ve 𝑏𝑉0
2 aracın yavaşlama ivmesini ve 𝑆 

frenleme süresince alınan toplam yolu ifade etmektedir. 
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ay =
∆V

∆t
=

(Vs−V0)

∆t
                                                                                                         (2) 

Frenleme sırasında araç reaksiyon süresince (𝑡𝑟) sabit bir hızla hareket ettikten sonra 

frenleme başlangıcından duruş anına kadar geçen süre (𝑡𝑠) boyunca yol almaktadır. 

S = V0tr +
V0ts

2
                                                                                                             (3) 

𝑡𝑠  yerine ∆𝑡 yazılırsa ve hız ve ivme cinsinden ifade edilirse hız ile durma mesafesi 

arasındaki ilişki elde edilir. 

S = V0tr +
V0

2

2ay
                                                                                                             (4) 

Frenleme süreci incelendiğinde sürücü engeli gördükten sonra bir süre geçer (𝑡𝑟), fren 

pedalına bastıktan sonra pedal kuvveti (𝐹𝑝) artmaya başlar ve bu kuvvetin frene 

aktarılması için bir gecikme zamanı oluşmaktadır (𝑡𝑏).  

Kabuller; fren sistemi tepki süresi (𝑡𝑎) sonrasında disk yüzeyi ve balatalar temas 

etmektedir. Bu süreç içerisinde frenleme momenti artmakta ve yavaşlama ivmesi lineer 

olarak değişmektedir. Tepki süresi sonrasında pedal kuvveti sabit kabul edilmektedir ve 

bu süreçte frenlerde blokaj meydana gelebilmektedir. Tam frenleme süresi (𝑡𝑣) boyunca 

yavaşlama ivmesi sabittir. Pratikte pedal kuvveti değişimi lineer olmamaktadır. Lineer 

olmayan yavaşlama ivmesinde durma mesafesi %0,5-1 m uzamaktadır. Engeli 

gördükten sonraki; reaksiyon fren sisteminin tepki süresi ve optimal fren ivmesi için 

gerekli olan fren basıncındaki artış sürelerinin toplamının yarısı kadar olan sürede kayda 

değer bir yavaşlama meydana gelmediğinden, bu süre (𝑡1 = (𝑡𝑟 + 𝑡𝑏)/2) kayıp zaman 

olarak kabul edilmektedir. Reaksiyon süresi engelin fark edilmesi ile pedala basılmasına 

karar verilmesi arasındaki süredir. Bu süre çeşitli değişkenlere bağlı olmakla birlikte 0,3-

0,7 s arasında değişmektedir. Fren sisteminin tepki süresi ise taşıt özelliklerine bağlı 

olarak 0,36-0,54 s arasında değişmektedir. 

Durma süresi (𝑡𝑑) ve durma mesafesi (𝑆) olmak üzere; 

td = t1 +
V0

ay
, S = V0t1 +

V0
2

2a
                                                                                           (5) 

Fren performansının en önemli göstergesi, frenleme sonrasında ortaya koyulan kısa 

durma mesafesidir. Bu durum ancak maksimum yavaşlama ivmesi ile mümkün olabilir. 

Frenleme verimi %100 olarak kabul edilecek olursa yaklaşık fren mesafesi, reaksiyon 

mesafesi ihmal edildiğinde 

Vs
2 = V0

2 − 2ayS                                                                                                           (6) 

Olarak hesaplanır. Durma anında son hız 0 olacağından, 
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S =
V0

2

2ay
                                                                                                                        (7) 

Ortaya çıkar. Yavaşlama ivmesi 𝑔 cinsinden ifade edilecek olursa, 

S =
V0

2

2g
=

V0
2

2×9,81
≅

V0
2

20
 (m)                                                                                              (8) 

Minimum fren mesafesi elde edilir. 

S =
0,28V0

2

2×9,81
= 0,004V0

2 (m)                                                                                            (9) 

Tekerlek ile yol arasındaki sürtünme katsayısı göz önünde bulundurulduğunda formül 

Macnabb tarafından 

S =
V0

2

254μ
                                                                                                                     (10) 

Şeklinde önerilmiştir. 

Tekerlek üzerinde uygulanan fren torkları, tekerlekle yol arasında frenleme kuvvetleri 

üretir. Frenleme kuvvetinin dinamik aks yüküne oranı “tutunma katsayısı” olarak 

tanımlanır. Tutunma katsayısı, yol ile tekerlek arasındaki sürtünmeye bağlıdır ve dinamik 

yüke göre değişkenlik gösterir. Tutunma katsayısı, frenleme sırasında blokajdan hemen 

önceki değerdir ve ancak blokaj anındaki sürtünme katsayısına eşittir. 

Fren mesafesinin pedal kuvvetine göre hesaplanması adına aşağıdaki eşitlik 

kullanılmaktadır. 

Sa = 0,189e(0,01pk) Sb = 1,456e(0,001pk)                                                                     (11) 

S = Sa(V0)Sb                                                                                                              (12) 

Taşıt hızına ve fren verimliliğine bağlı olarak mesafe: 

S =
V0

2

250η
                                                                                                                     (13) 

Ölçülen ivme ve uyumlu bir x iyilik derecesi ile bulunabilen fren mesafesi: 

S = (
V0

3,6
)

2

(
1

2ayx
) =

V0
2

26ayx
                                                                                            (14) 

Olarak bulunur. 

Tablo 1’de farklı yaklaşımlara bağlı fren mesafesi formülleri gözükmektedir. 
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Tablo 17. Farklı Yaklaşımlara Bağlı Fren Mesafesi Formülleri 

 

19.3.5. Kullanılan Parçalar ve Montaj 

Tasarlanan aracın fren sistemi TÜBİTAK Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları 

Kurallar Kitapçığında Güvenlik Donanımı kısmının 4. Maddesinde belirtildiği üzere çift 

devreli hidrolik fren sistemi olmak zorundadır. Bu zorunluluklar çerçevesinde parça 

seçimleri yapılarak uygun fren sistemi araç üzerine kurulmuştur. 

Araç üzerinde kullanılan fren ana merkezinin piston çapı 19mmdir. Şekil 3’te gösterilen 

fren merkezi çift devreli olup 3 çıkışa sahiptir. İlk devre iki çıkışa sahip olup bu iki çıkış 

ön iki tekerlek kaliperlerine (Şekil y) çelik fren hortumları aracılığı ile bağlanmıştır. İkinci 

devrenin tek çıkışı ise sağ arka tekerlek kaliperine ön frenlerle benzer şekilde çelik fren 

hortumları aracılığı ile montajlanmıştır. Aracın frenleme sırasında ağırlık transferi büyük 

oranda ön tarafında olacağından ön frenlerde frenleme kuvvetini arttırmak amacı ile 

220mm fren diskleri (Şekil Y) tercih edilmiştir. Arka frende ise sol arka tekerde bulunan 

hub motorun rejeneratif fren sistemi ile frenlemeye katkıda bulunması ve ani bir fren 

durumunda aracın arka tarafının yüksek frenleme sebebi ile kazıklama durumuna 

karşılık olarak sadece sağ arka tekerlekte 160 mm disk (Şekil Z) kullanılmıştır. Kullanılan 

fren merkezinin hidrolik çıkış çapları ile kaliperlerin fren hortumu giriş çapları 

uyumsuzluğu sebebi ile kaliperlerin hidrolik giriş kısmına hortumlara uyacak şekilde 

rakor yaptırılarak uyumsuzluk giderilmiştir.  Belirtilen diskler ve fren merkezi ile çift 

pistonlu kaliperler rakorlar yardımı ile kombine edilerek fren sistemi tamamlanmıştır.  
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  Şekil 3. Çift Devreli Fren              Şekil 4. Ön Fren                   Şekil 5. Arka Fren  

               Merkezi                            Kaliperi ve Diski                      Kaliperi ve Diski 

Sistem kurulduktan sonra sistem içerisindeki hava kaliperler üzerindeki valfler 

kullanılarak sistemden tahliye edilmiş ve sistem güvenli bir şekilde kullanıma hazır hale 

getirilmiştir. Sistemin durağan halde sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunduktan 

sonra araç atölye dışarısına alınarak 5-10-15-25 ve 35 km/h hızlarda ani fren testleri 

yapılmıştır. Yapılan testlerde araç problemsiz bir şekilde güvenli ve dengeli olarak 

frenlemesini tamamlamıştır.  

 


