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1. Araç Özellikleri Tablosu (Zorunlu) 

Özellik Birim Değer 

Uzunluk mm 3400 

Genişlik mm 1260 

Yükseklik mm 1038 

Şasi Malzeme Monokok Karbon Fiber 

Kabuk Malzeme Karbon Fiber 

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

Motor Tip Radyal Akılı Sabit  

Mıknatıslı Senkron Motor  

Motor sürücüsü Kendi tassarımları, hazır ürün Kendi tasarımları  

Motor gücü kW 3 

Motor verimliliği % >90 

Elektrik makinesi 

ağırlığı 

kg 15 

Batarya type Li-Ion 

Batarya paketi 

nominal gerilimi 

V 103.6 

Batarya paketi 

kapasitesi 

Ah 20 

Batarya paketi 

maksimum gerilimi 

V 117.6 

Batarya paketi 

enerjisi 

Wh 2 

Yakıt pili gücü kW  

Hidrojen silindirleri 

sayısı 

#  

Hidrojen silindir 

basıncı 

bar  

Süperkapasitör Evet/hayır  

Kategorinize uygun 

olan boşlukları 

doldurmalısınız 
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2. Dinamik Sürüş Testi  

Dinamik sürüş videosuna linkten ulaşılabilir. https://youtu.be/4Zb41wlueUU 

3. Yerli Parçalar 

1. Motor  Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

2. Motor sürücüsü Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

3. Batarya yönetim sistemi (BYS) Elektromobil ve Hidromobil 

için zorunlu 

☒ 

4. Yerleşik şarj birimi Elektromobil için zorunlu ☒ 

5. Enerji yönetim sistemi * Hidromobil için zorunlu ☐ 

6. Batarya paketleme Opsiyonel ☒ 

7. Elektronik diferansiyel uygulaması Opsiyonel ☒ 

8. Araç kontrol sistemi (AKS) Opsiyonel ☒ 

9. Yakıt pili * Opsiyonel ☐ 

10. Yakıt pili kontrol sistemi * Opsiyonel ☐ 

11. İzolasyon izleme cihazı Opsiyonel ☒ 

12. Direksiyon sistemi Opsiyonel ☒ 

13. Kapı mekanizması Opsiyonel ☒ 

* Sadece hidromobil kategorisi için 

https://youtu.be/4Zb41wlueUU
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4. Motor  

Motor ham dosyalarına linkten ulaşılabilir. 

4.1. Tasarım Hesaplamaları 

Motor tasarımına başlanırken hangi motor türünün kullanılması gerektiği araştırılarak 

çalışmalara başlanmıştır. Motor türleri literatür araştırması sonucunda 

karşılaştırıldığında aşağıdaki Şekil 4.1’ de linkte gibi bir sonuç elde edilmiştir.[ 1] 

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere farklı tür motorların farklı alanda daha yüksek puan 

aldığı görülmüştür. Yarışmanın konsepti gereği yüksek verim elde edilmesi istendiği 

için maksimum verim veren PM (Permanent Magnet) motor türünün kullanılmasının 

en uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Verimleri yüksek olmasının yanında güç 

yoğunluğunun diğer motorlara göre açık ara daha iyi olması da bu motorun tercih 

edilmesinde bir diğer önemli unsur olmuştur. Bu iyi özelliklerinin yanında Şekil 4.1’de 

görüldüğü üzere maliyet açısından en maliyetli motordur. Bunun sebebi PM 

motorlarda sabit mıknatıslar kullanılmasıdır. Sabit mıknatıslar nadir toprak elementi 

olduğu için fiyatları yüksektir. Fiyat performans açısından düşünülünce PMSM 

(Permanent Magnet Synchronous Motor) motorun kullanılmasının yarışma için en 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca PMSM motorların hub motor şeklinde 

direkt olarak tekere takılabilme gibi mekaniksel olanak sunduğundan aktarım organı 

kayıplarının önüne geçilecek ve sistem verimi düşürülmeyecektir. Hub motor mekanik 

yapısı için dıştan döner motor olması en uygun yöntemdir. Dıştan döner motor direkt 

olarak janta sabitlenmesi ile rotorun dönüş hızı ile aracın tekerinin dönüş hızı senkron 

yapılabilmektedir. 

4.1.1 Motorun Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi 

Motorun tasarım parametreleri aşağıda verilen maddeler ölçüsünde şekillenmiş, 

sonrasında optimizasyonlar ile kesinleşmiştir. 

4.1.1.1 Motorun Boyutlandırılması  

Motorun boyutlandırılması için mekaniksel olarak kısıtlı bir alan mevcut olduğundan 

öncelikle motorun araca takılabilmesi için maksimum boyutları belirlenmiştir. Şekil 

4.2’deki linkte motorun sığabileceği alanın ölçüleri verilmiştir. 

Görüldüğü üzere motorun hub motor olarak tekere takılabilmesi için kısıtlı bir alan 

mevcuttur. Boyutlandırma yapılırken bu ölçüler sınırında kalınmaya çalışılmıştır. 

Tasarlanacak motorun dıştan döner bir motor olmasına literatür araştırmaları 

sonucunda karar verildiği için rotorun çapı, motorun çapına eşit olmaktadır.  

Rotor çapı, döner kütlenin döndüğü eksene olan yarıçapını etkilediğinden motorun 

oluşturduğu torku önemli ölçüde etkilemektedir. Denklem 4.1’de rotor çapının motor 

torkuna etkisi görülmektedir. 

 

 T = kD2L                                                                                                           

                                                                                                               (4.1)  

https://we.tl/t-WvEvln8XlH
https://we.tl/t-p59DNfWABW
https://we.tl/t-qQxoynB6Yk
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Denklem 4.1’de görüldüğü üzere radyal akılı PMSM motorun oluşturduğu torku en 

çok etkileyen parametre motor dış çapıdır. Bu sebeple uygun seçilen çap motorun 

IstanbulPark yokuşlarını çıkabilmesini sağlaması öngörülmüştür. Motor çapı motorun 

torkunu etkilediği için öncelikle motorun ne kadar güç talep edeceği hesaplanmalıdır. 

Bu sebeple motor boyutlandırması motor tork güç hesaplaması yapılmasının 

ardından devam edecektir. 

 

4.1.1.2 Motor Güç -Tork-Hız Hesaplaması 

Motorun güç hesabı yapılmaya başlanırken öncelikle ilk ve daha basit olan parametre 

olan motorun döneceği hız belirlenmesiyle başlanmıştır. Yarışma kuralları gereğince 

İstanbulPark Pistinde 7 turun 1 saat içerisinde atılması istenmiştir. Hesaplandığında 

ortama 38 km/saat hızın yarışı tamamlamak için yeterli olacağı görülecektir. Ancak 

pist karakteristiği incelendiğinde pistin inişli ve çıkışlı bir yapıya sahip olduğu Şekil 

4.3’teki linkte TÜBİTAK tarafından paylaşımda görülmüştür. 

Şekil 4.3 incelendiğinde pisti haritasının üçte birlik oranda düzlük, yokuş yukarı ve 

yokuş aşağı olduğu görülmektedir. Bu durumda motoru en çok zorlayacak koşul olan 

yokuş yukarı gitmeye uygun bir motor tasarımı yapılması gerektiği düşünülmüştür. 

Ayrıca en çok enerji harcaması yokuş yukarı giderken meydana geleceğinden yokuş 

yukarı koşulda motorun daha verimli olması araç verimini olumlu etkileyecektir. 

Tasarlanıp üretilen aracın verileri incelendiğinde aracın %8,1° eğimli yokuşları 

çıkarken yaklaşık olarak 45 Nm seviyelerinde tork talebi olacağı geçmişteki telemetri 

verilerinde görülmüştür. Risk almamak adına % 10 hata payı ile aracın yokuşta 50 

Nm tork talebi olacağına göre bir tasarım yapılması planlanmıştır. 

Hız değeri olarak ortalama 38km/h gerektiği hesaplanmıştır. 16 inç çapta jantlar 

kullanılması dolayısıyla 38 km/h aşağıdaki gibi rpm ve radyan cinsine çevrilmiştir. 

 

 38
km

h
= 366 rpm = 38

rad

s
  

                                                                                                         (4.2)        

 Denklem 4.2’de görüldüğü üzere 38 rad/s’lik bir hız motorun yarışı tamamlaması için 

yeterlidir. Ancak olası bir frenleme veya hızın yeterli olmaması durumu için bir miktar 

pay bırakılarak 500 rpm hıza göre bir motor tasarımı yapılmasının risk analizi 

açısından daha uygun olduğu görülmüştür. 450 rpm yaklaşık olarak 47 rad/s’ye denk 

gelmektedir ve güç hesabında rad/s cinsinden hız kullanılması gerektiğinden bu 

değer kullanılacaktır. 

Güç hesabı için gerekli parametreler olan tork ve hız yaklaşık olarak belirlendiğine 

göre maksimum motordan talep edilebilecek güç miktarı aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

 

https://we.tl/t-eGT75EYdgz
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P = T × ω =   50 × 52 = 2.6 kW                                   

(4.3) 

 

Denklem 4.3’te görüldüğü üzere yarış koşulları içerisinde maksimum 2.6 kW güç 

talep edilecektir. Bu sebeple tasarımın bu güç değeri üzerinden ilerlenmesine karar 

verilmiştir.  

 

4.1.1.3 Rotor ve Statorun Boyutlandırılması 

Rotor boyutu torku önemli ölçüde etkileyen bir parametredir. Motor kitaplarından 

öğrenilen bilgiler kapsamında rotor çapı Din
2 ile belirtilerek torku üssü 2 kadar 

etkilemektedir ve Denklem 4.4’te görülmektedir. Elektromanyetik tork formülünde 

kullanılan Bmg Denklem 4.8’de hesaplanmış olup kw1 sargı faktörünü, Li paket 

kalınlığını Am, stator akım yoğunluğunu (A/m) temsil etmektedir. 

 

Td =
Selm

2×π×ns
=

π

4
× kw1 × Din1

2 × Li × Bmg × Am × cosφ   =                                                

(4.4) 

Td =  
π

4
× 0.95 × 0.2442 × 0.03 × 1.07 × 30500 × 0.95 = 41.3 Nm 

 

Rotor boyutları Denklem 4.4’te elektromanyetik tork denklemine göre belirlendikten 

sonra sıra stator boyutlandırılmasına gelmiştir. Stator boyutlandırmasında oluk 

tasarımı, sarım sayısı ve istenen sarım sayısının tasarlanan oluğa sığması aşağıda 

optimizasyonlar kısmında verilen Şekil 4.21, Şekil 4.22 ve Şekil 4.23’teki 

optimizasyon çalışmalar sonucunda tasarlanmıştır. 

 

 

4.1.1.4 Motor Sürülme Şekline Uygun Motor Tasarım Parametrelerinin 

Belirlenmesi 

Tasarlanması planlanan motorun FOC kontrol yöntemi ile sürülmesine yüksek verimli 

sürüş sağlaması sebebiyle seçilmiştir. FOC kontrol için sinüzoidal zıt EMK’sı olan 

motorların daha yüksek verimlere çıkabildiği yapılan çalışmalar kapsamında 

araştırılarak ve deneyimlenerek görülmüştür. Referans motor kitabı incelendiğinde 3. 

Harmonik harici diğer harmoniklerin en az etki gösterdiği [2] referans alınarak 36-32 

oluk kutup sayısı tercih edilmiştir. Bu sayede minimum harmonik kayıpları ve 

maksimum sürüş verimi sağlanması planlanarak motor ve motor sürücünün sistem 

verimini maksimuma çıkarılmıştır. 
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4.1.1.5 Doğal Frekans Hesabı 

Motor kutup oluk sayısına karar verilirken birçok parametre gözden geçirilmiştir. 

Bunlardan biri de motorun doğal frekans hesabıdır. Motor kutup sayısı belirlenirken 

motorun doğal frekansı incelenmek istenmiştir çünkü motorun kutup sayısı arttıkça 

doğal frekansı artmaktadır. Literatürde görüldüğü üzere [3] yüksek doğal frekans, 

frekansa bağlı kayıpların artmasına sebep olacaktır ve motorun performansını 

düşürecektir. Herhangi bir frekansa bağlı performans düşüklüğünün önüne geçilmesi 

adına motorun doğal frekansı Denklem 4.5 ile hesaplanmıştır. 

 

 f
e= 

Nm
120

S=
Np

60
S = 

32

120
×500=133 Hz

               

 (4.5)   

 

Denklem 4.5’te görüldüğü üzere motor doğal frekansı 133 hertz dir. Bu seviyenin 

herhangi bir deri etkisi olayı veya sürüş zorluğu yaşatıp yaşatmayacağı 

incelendiğince 133 hertz’in frekansa bağlı kayıplar oluşması için oldukça düşük bir 

seviye olduğu görülmüştür. Ayrıca Denklem 4.9’daki skin effect hesaplamasında 

çıkan sonuç ile herhangi bir skin effect etkisi olmadığı kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

 

4.1.1.6 Sargı Faktörüne Göre Oluk Kutup Sayısı Kontrolü 

Sargı faktörü, motorda oluk sayısı ile kutup sayısının sarıma etkisi olarak adlandırılan 

bir sabittir. Maksimum 1 olabilmekte ve 1’e ne kadar yakın olunabilirse o kadar 

oranda sargıdan verim alınır. Oluk kutup sayısının belirlenmesinde birçok parametre 

olsa da bu parametrenin de olabildiğince yüksek olması doğrulanmak istenmiştir. 

Ayrıca kutup-oluk sayısına göre hangi sarım şeklinin uygun olduğu da sargı faktörü 

hesabına göre belli olmaktadır. Sargı faktörü hesaplaması, matematiksel olarak 

birçok eşitlik sonucunda elde edildiği görüldüğü için 32-36 kutup-oluk sayısına göre 

sargı faktörünü hesaplayan bir kaynaktan [4] Şekil 4.4’teki linkte görüldüğü gibi 

bulunmuştur. 

 

Şekil 4.4’te görüldüğü üzere sargı faktörü oldukça 1’e yakın bir değer olan 0.945 

olarak alınmıştır. 4.1.1.7’de yapılan Zıt EMK kısmında kw şeklinde adlandırılan 

katsayıdır.  

 

4.1.1.7 Zıt EMK Seviyesine Göre Sarım Sayısı Hesaplaması 

Motorun dönmesi sonucu sabit mıknatıslardan kaynaklı oluşan bir elektromanyetik 

kuvvet oluşur. Bu elektromanyetik kuvvet motorun dönüşüne ters yönde 

oluşmasından kaynaklı Zıt EMK olarak adlandırılır. Motora uygulanan gerilime zıt 

şekilde oluşan bu etki, bazı zamanlarda motora uygulanan gerilimi bastıracak kadar 

artarak motorun performansını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu sebeple motor 

https://we.tl/t-PZ3cPDlvPA
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tasarlanırken, kullanılacak batarya paketinin de özellikleri düşünülerek Zıt EMK 

seviyesinin batarya gerilimini etkilememesi sağlanmaya çalışılmıştır. Motorun Rmxprt 

analizinden elde edilen Zıt EMK seviyesi Şekil 4.5’teki linkte verilmiştir. 

Motorun zıt EMK seviyesi Denklem 4.6’daki parametreler sonucunda 

hesaplanmaktadır.  

Ef = π√2 × f × N1 × kw1 × Φf                                                                                           

(4.6)                         π × √2 × 133 × 18 × 12 × 0,95 × (3.22 × 10−4) = 39 .04 V                                                               

 

Denklemde görüldüğü üzere motor zıt EMK seviyesini motor doğal frekansı, sarım 

sayısı, sargı faktörü ve manyetik akı gibi birçok parametre etkilemektedir. Bu 

parametreler üzerinde uygun zıt EMK seviyesi elde edilmek üzere bir çalışma 

yapılarak yarış koşullarındaki zıt EMK seviyesinin motoru besleyen batarya 

geriliminden az olması sağlanmıştır. 

 

4.1.1.8  Sarım Şeklinin Belirlenmesi 

PMSM motorlar için en yaygın olarak kullanılan 2 tür sargı vardır. Bu türler dağıtılmış 

sargı ve konsantre sargıdır. Radyal akılı PMSM motorlarda iki tür de kullanılsa da iki 

sargı yapısının birbirine göre artıları ve eksileri vardır. Konsantre sargının dağıtılmış 

sargıya göre en büyük bakır kaybının daha az olması ve daha minimalist bir tasarıma 

olanak sağlaması gösterilebilir. Verimliliğin maksimuma ulaştırmanın amaç edildiği bu 

tasarımda verimliliği olumlu etkileyen konsantre sarımlar sarılması, dağıtılmış sargıya 

kıyasla daha zor olsa da tasarımda konsantre sarımların kullanılması uygun 

görülmüştür. [5] 

 

4.1.2 Tasarım Adımları 

Tasarım adımlarında ANSYS Electronics Desktop programında birçok uygulama 

kullanılarak daha ilerlenilmiştir. İlk olarak daha genel ve az gerçekçi sonuçlar veren 

Rmxprt üzerinden ilerlenip ilerleyen aşamalarda Maxwell üzerinden ilerlenmiştir. En 

son olarak ACT analiz ile  tasarım netleştirilmiştir.  

 

4.1.2.1 Rmxprt Tasarım Adımları 

Rmxprt’de yapılan tasarım çalışmaları ve analizleri Şekil 4.6 linkte verilmiştir. 

Şekil 4.6’da verilen Rmxprt tasarım adımlarında raporda bahsedilen matematiksel 

hesaplamalar(boyutlandırma, tork, sarım sayısı vb…) sonucunda elde edilen motor 

tasarım parametreleri gerekli kısımlara girilmiş ve ANSYS Rmxprt in optimetrics 

eklentisi de kullanılarak optimizasyonlar yapılarak en uygun tasarım parametreleri 

bulunmuştur. 

 

https://we.tl/t-HHDdqF5LW4
https://we.tl/t-8sHnwgXyQj
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4.1.2.2 Maxwell 2D Tasarım Adımları 

Maxwell 2D ortamında yapılan tasarım adımları Şekil 4.7 de linkte verilmiştir. 

Maxwell 2D de elde edilen analiz sonuçları yorumlanarak ilerlenilmiştir. Tasarımda 

sırasıyla tüm motor tasarım parametreleri motor kitaplarından ve literatür taraması 

sonucunda öğrenilmiştir. Bu öğrenilen tasarım parametrelerin değiştirilip ANSYS 

Maxwell 2D ortamında analiz edilerek elde edilen sonuçları karşılaştırılmış ve 

yarışma koşulları için optimum tasarım ortaya çıkartılamaya çalışılmıştır. Linkteki 

Şekil 4.8 de yapılan optimizasyon çalışmalarının sonucu performans analizleri 

sonuçları verilmiştir. Performans analizlerinin açıklamaları 4.1.3 teki optimizasyonlar 

kısmında performans analizi kapsamına giren optimizasyonda yapılmıştır. 

4.1.3 Optimizasyonlar 

Motor tasarımında özellikle maksimum verim elde edilmesi amacıyla birçok 

optimizasyon yapılmıştır. Optimizasyonlar sonucunda motor verimliliği arttırılması 

sağlanmıştır. Yapılan optimizasyonlar sırasıyla aşağıda maddeler halinde 

açıklanmıştır. 

 

4.1.3.1 Mıknatıs Kaykı Optimizasyonu 

Vuruntu momenti, motorun sargılarının sarıldığı nüve ile mıknatıslar arası 

elektromanyetik etkileşim sonucu oluşur ve motorun dönüşünün duraksayarak devam 

etmesine neden olur. Bu sebeple vuruntu momenti hem motorun fazla ses ve titreşim 

oluşturmasına sebep olur, hem de serbest dönüş durumunda hızının aniden 

düşmesine neden olur. Bu sebeplerden dolayı PMSM tasarımlarında vuruntu 

momentini azaltmak önemli bir tasarım kriteridir. Bu çalışmada da vuruntu momentini 

azaltmak için çalışmalar yapılmış ve literatürde en çok uygulanan yöntemlerden biri 

olan motora kaykı verme yöntemi kullanılmıştır [6].  PMSM motorlarda kaykı statora 

ve rotora yapılabilmektedir. Statora ve rotora kaykı yapmanın sonuçları Şekil 4.9’da 

incelenmiştir. 

Stator kaykısı üretim ve maliyet açısından bakıldığında rotorda yapılan kaykıya göre 

daha fazla pozitif etkisi vardır ancak statora yapılan kaykı motorun her birim 

sarımının kaykı ölçüsünde uzun olmasına sebep olmaktadır. Her bir sargının (end 

winding) uzunluğu stator kaykısı olmadığı duruma göre daha uzun olacağı için 

motorun iç direnci artıp bakır kaybının artmasına sebep olacaktır. Bu durumda verimi 

olumsuz yönde etkileyecektir. Rotor mıknatıslarına kaykı yapıldığı durumda ise 

mıknatısın üretim maliyeti bir miktar artacak ancak motorun sargı bakır uzunluğu 

artmayarak bakır kaybı minimum tutulacak ve verimin düşmesi engellenecektir. 

Ayrıca motorda daha az uzunlukta bakır tel kullanıldığı için motorun ağırlığı da 

artmayarak sistem verimine katkısı olacaktır. Bu durumlar göz önünde 

bulundurulduğunda rotor mıknatıslarına kaykı yapılmasının sistem için doğru seçim 

olduğu belirlenmiştir.  

https://we.tl/t-BbBXRzT8eJ
https://we.tl/t-FGnDJfo4e0
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Kaykı açısının değerini doğru belirlemek, motorun vuruntu momentini minimum 

seviyeye indirmek için önemli bir parametredir. Bu sebeple doğru açı değerinin 

bulunabilmesi için Şekil 4.9’da verilen ANSYS Maxwell’de optimizasyon analizleri 

sonucunda yapılmıştır. Analizlerde 0° kaykı ve 0.60° kaykı arasında, farklı kaykı 

değerleri için motorun vuruntu momenti değerleri elde edilmiş ve sonuçlar linkteki 

Şekil 4.9’da verilmiştir.  

 

Şekil 4.9’dan da görüldüğü gibi kaykı açısına göre, vuruntu momentinin değeri bazı 

noktalarda minimuma inip, bazı noktalarda artmaktadır. En uygun kaykı açısına karar 

verirken, kaykı açısının artmasının üretimi zorlaştıran bir durum olduğu da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple bu çalışmada kaykı açısı 0.12° olarak 

seçilmiştir. Kaykısız ve 0.12° kaykı açısı verildikten sonraki rotor mıknatıslarının 

görünümü Şekil 4.10’da verilmiştir, linkten ulaşılabilir. 

 

Kaykı verilmeden önceki vuruntu momenti ile 0.12° kaykı verildikten sonra elde edilen 

vuruntu momenti karakteristikleri ise linkteki Şekil 4.11’de verilmiştir. Şekilden de 

görüldüğü gibi kaykı olmadığı durumda vuruntu momenti 514 mNm’ye kadar 

ulaşabilirken, 0.12° kaykılı mıknatıslar kullanıldığında 2 mNm ye kadar inerek 257 kat 

azaltılmıştır.  

 

4.1.3.2 Mıknatıs Eddy Kaybı Optimizasyonu 

Rotorda bulunan mıknatısların sebep olduğu kayıplar arasında en önemlisi, ANSYS 

Maxwell programında SolidLoss olarak adlandırılan, eddy akımı kayıplarıdır. Linkteki 

Şekil 4.12’de, motorda herhangi bir eddy kaybı azaltma çalışması yapılmadan önceki 

ve mıknatıs segmentasyonu yapıldıktan sonraki mıknatıs eddy akımı kaybı 

görülmektedir. Analiz koşulu olarak ortalama 25 Nm tork ve 500 rpm olduğu hesaba 

katıldığında, motor mıknatıslarında segmentasyon sayesinde 24 Watt kayıp yerine 

yaklaşık 7 Watt kayıp oluşmuştur ve mıknatıs üzerinde oluşan kayıpları %75 

oranında azaltılmıştır. Bu optimizasyon ile 17 Watt’lık bir enerji kazancı elde 

edilmiştir.   

 

Mıknatısların segmentasyonlu olması, yapılan segmentasyonun karesi kadar eddy 

kaybını azaltır. Denklem 4.7’de verilen ifadedeki h (mıknatıs yüksekliği) değeri, 

mıknatıslarda oluşan eddy akımı kaybının karesi ile değişmektedir [2]. Denklemde 

verilen B, mıknatısın içerisinden geçen akı yoğunluğunu, f motorun doğal frekansını 

ve ke ise eddy akımının oluştuğu materyalin karakteristik sabitidir. Paydada yer alan ρ 

ise malzemenin yalıtkanlığını belirtir.  

 

Pe = ke ×
(4.B2×f2×h2)

ρ
        (4.7) 

https://we.tl/t-7uM5CgKuiV
https://we.tl/t-ivcVfFNDy9
https://we.tl/t-amFVCw33oF
https://we.tl/t-T6X3cAaKGq
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Segmentasyonlu mıknatıs yapısı, eddy akımı kayıplarının azaltılmasında önemli bir 

avantaj olsa da segmentasyon sayısının, motorun üretim maliyetini arttırması ise 

dezavantajıdır. Dolayısıyla segmentasyon sayısını doğru belirlemek önemlidir. 

Denklem 4.7’de segmentasyonsuz mıknatıs tasarımının eddy akımı kaybı ile, 2 

segmentten oluşan mıkantısların eddy akımı kaybı kıyaslanmak istenirse, eddy akımı 

denkleminde sadece “h” katsayısı 2 segmentli tasarımda yarıya inecek ve mıknatıs 

eddy kaybı 4 kat azalacaktır. Hesaplanan Solid Loss değerindeki azalma miktarı 

Şekil 4.12’de yapılan manyetik analizler ile doğrulanmıştır. 2 segmentli mıknatıs 

yapısının maliyeti ve verime olan etkisi birlikte düşünüldüğünde, bu segment 

sayısının yeterli olacağına karar verilmiştir. Şekil 4.13’te segmentasyonlu ve 

segmentasyonsuz mıknatıs şekilleri görülmektedir, linkten ulaşılabilir. 

Mıknatıslardaki eddy akımı kaybını azaltmaya destek bir yöntem olarak epoksi 

kaplamalı mıknatıslar kullanılmıştır [7]. Bu epoksi kaplamanın direnci minimum 1011 

Ohm-m’den [8] başlarken genel olarak mıkantıslarda yaygın olarak kullanılan NiCuNi 

kaplama ise maksimum 10-7 Ohm-m [9] dirence sahiptir. İletkenliğin fazla olduğu 

yerde daha çok eddy akım kaybı oluşmakta olduğundan kaplamalardaki eddy akımı 

kaybı bu kaplama türünün seçilmesi ile minimuma indirilecektir.  

 

4.1.3.3 Mıknatıs Kalınlığı Optimizasyonu 

 

Mıknatıs kalınlığı, motorun özellikle maliyetini etkileyen ve motorun performansına 

önemli etkisi olan bir tasarım parametresidir. Mıknatısın hacmi arttıkça veya şekli 

karmaşıklaştıkça, üretim maliyeti de artacağından, motorun da üretim maliyeti 

artacaktır [10]. Ayrıca gereğinden fazla büyük hacimde mıknatıs seçilmesi, motorun 

ağırlaşmasına da sebep olacağından, verimi de düşecektir.  Bu sebeple doğru 

mıknatıs seçimi, tasarım için önemli bir kriterdir. 

Bu çalışmada maliyet ve motorun performansı birlikte düşünüldüğünde, en uygun 

mıknatıs kalınlığını bulabilmek için optimizasyon çalışmaları yapılmış, ANSYS 

Electronics Optimetrics’de yapılan analizlerle, mıknatıs kalınlığı ile verim arasındaki 

ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Mıknatıs kalınlığının verime olan etkisi incelenirken 

vuruntu momentine olan etkisi de göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan analiz 

çalışmaları sonucunda Şekil 4.14’te verilmiştir, linkten ulaşılabilir. Şekilden de 

görüldüğü gibi, motorda 3mm’den kalın mıknatıs kullanılması, aynı çalışma aralığında 

verimi azaltacak etki yaratacaktır. Bu sebeple mıknatıs kalınlığı 3 mm olarak 

seçilmiştir. Ayrıca gereksiz yere büyük hacimde mıknatıs kullanmak yerine, daha 

küçük hacimde ve daha düşük maliyetli mıknatıslar kullanarak, motorun daha hafif ve 

yüksek verimde olması sağlanmış olacaktır. 

 

4.1.3.4 Hava Aralığı Optimizasyonu 

https://we.tl/t-9B6DTZniaj
https://we.tl/t-IzYz7ksJVc
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Elektrik motorlarının tasarımında hava aralığı mesafesi ve hava aralığındaki akı 

dağılımının durumu önemli tasarım kriterlerindendir. Çünkü hava aralığındaki 

manyetik akı yoğunluğu, motorun karakteristiğini ve performansını doğrudan 

etkileyen bir parametredir.  ANSYS’de yapılan elektromanyetik analiz sonuçları 

incelendiğinde hava aralığı azaldıkça, hava aralığı manyetik akı yoğunluğunun arttığı 

görülmüştür. Bu sebeple olabildiğince küçük hava aralığı seçilmesi motorun 

performansını arttıracaktır. Hava aralığı minimum seçildiğinde, motorun tork sabiti 

artacak ve dolayısıyla motor daha düşük güç talep ederek, istenilen hız ve torkta 

dönebilecektir. Bu çalışmada hafif elektrikli araçların çalışma ortamı koşulları da 

düşünülmüş ve motorun yüksek sıcaklıktaki hava koşullarında rotor ve statorunda 

genleşmelerin olacağı da dikkate alınarak, üretilebilirlik açısından da sorun 

yaratmayan en düşük hava aralığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmada 0.75 ve 1.5 mm olmak üzere 2 farklı hava aralığı mesafesi için 

manyetik akı dağılımları incelenmiş ve analiz sonuçları linkteki Şekil 4.15’te 

verilmiştir. 0.75 ve 1.5 mm değerlerinin seçilmesinin sebebi motor üretimi için elverişli 

değerler olmalarıdır. 0.75 mm’den az uzunlukta hava aralığı, üretimi maliyeti 

arttıracağı için incelenmemiştir. Şekilden de görüleceği gibi 0.75 mm ve 1.5 mm hava 

aralıkları için elde edilen manyetik akı dağılımları incelendiğinde, 0.75 mm’lik hava 

aralığındaki sonuçların %6 kadar daha iyi olduğu görülmüştür.   

Hava aralığı değerleri 0.75 mm ve 1.5 mm alınarak, motor analizleri yapılmış ve sabit 

akım altında elde edilen tork çıktısı değerleri Şekil 4.16’da verilmiştir, linkten 

ulaşılabilir. Motorun hava aralığındaki 0.75 mm’lik değişimin, motorun tork çıktısı 

üzerinde %17 kadar etkisi olduğu görülmüştür. 

Motorun hava aralığı vuruntu momentini etkilediği gibi motor verimini de 

etkilemektedir. Motorun rotoru ile statoru arası relüktans değeri ve hava aralığı akı 

yoğunluğu değiştiği için hava aralığının verime olan etkisi de incelenerek vuruntu 

momentinin azaltılmasının yanında motor veriminin azaltılması kontrol atında 

yapılmıştır.  

Motorun hava aralığı akı yoğunluğu, aşağıda verilen Denklem 4.8 kullanılarak 

hesaplanabilir [11]. Tasarım parametreleri kısmında görüldüğü üzere eksenel kalınlık 

(Li) 0.02 m dir. Motorun slot kutup genişliği (bp) ise 0.0176 m’dir. Motorun maksimum 

akı yoğunluk değeri (Bu) ise 1.8 Tesla alınmıştır. 

 

Bmg =
∅g

αiτLi
=

(4.Sm×Bu)

bp×Li
=

0.000478×0.80

0.01774×0.02
= 1.07 T                   (4.8)

  

      

Denklem 4.8’den elde edilen 1.07 Tesla değerindeki sonuç ile ANSYS Maxwell 2D 

analizlerinde elde edilen ortalama 1 Tesla değeri arasında %7’lik fark görülmektedir. 

Analitik sonuçları ile ANSYS programı ile yapılan analiz sonuçlarının yakın olması, 

tasarımın tutarlı olduğunu göstermektedir.  

https://we.tl/t-UQvB0i8xic
https://we.tl/t-TgabgT6SfC
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Hava aralığı mesafesi azaldığında, mıknatıslar ve stator arasındaki mesafe de 

azalacağından, vuruntu momenti artacaktır [12]. Bu durumu inceleyebilmek için farklı 

hava aralığı değerleri için vuruntu momenti değişimlerinin elde edildiği simülasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları ile hem hava aralığının minimum 

değerde tutulabildiği, hem de vuruntu momentinin azaltılabildiği model elde edilmiştir. 

Linkteki Şekil 4.18’de, farklı hava aralığı mesafelerinde hem kaykılı mıknatıs hem de 

kaykısız mıknatıs durumları için vuruntu momenti değişimleri verilmiştir. Şekil 

4.18’den de görüleceği gibi mıknatıslara kaykı verildiğinde, vuruntu momenti önemli 

bir miktarda azalmaktadır. Hava aralığı mesafesinin minimum seçilmesi durumunda 

meydana gelen vuruntu momentindeki artışın, mıknatıslara kaykı verildiğinde vuruntu 

momentinde elde edilen azalma ile karşılaştırıldığında önemsenmeyecek bir değerde 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.18’de verilen, mıknatıslara kaykı verildiği ve farklı hava 

aralıklarının alındığı tasarımlar incelendiğinde, hava aralığının 0.75 mm olduğu 

tasarımın hem motorun üretilebilirliği, hem de düşük vuruntu momentinin elde 

edilmesi açılarından seçilmesinin uygun olduğu görülmüştür. Yapılan bu 

optimizasyon sonucunda, hava aralığını azaltılırken, vuruntu momentinin de oldukça 

düşük bir değere indirilebildiği görülmektedir. 

4.1.3.5 Rotor Çeliği Kalınlığı Optimizasyonu 

Rotor çeliği sayesinde mıknatısların kutupları arası manyetik akı akışı sağlanır ve 

manyetik devrenin tamamlanması sağlanır. Bu sebeple çeliğin kalınlığı motorun 

performansını etkilemektedir. Motor çeliği eğer çok ince seçilirse akı geçişi yeteri 

kadar sağlanamaz, eğer çok kalın seçilirse öz kütlesi ağır olduğu için döner ataletin 

artmasına sebep olur ve sistem performansını düşürür. Ayrıca kullanılan çelik 

feromanyetik bir malzeme olduğu için rotor ile stator arası elektromanyetik etkileşimi 

etkileyerek vuruntu momentini de etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı linkte Şekil 

4.19’da verilen rotor çeliği optimizasyonu yapılıp linkteki Şekil 4.20’deki manyetik 

analizler incelenerek 5 mm kalınlığın optimum olduğu sonucuna varılmıştır.  

4.1.3.6 Sargı İç Direnç Optimizasyonu 

Stator sargılarında tek paralel yassı tel kullanmak sargı direncini azaltır, ancak bu 

durumda sargı kalınlığından dolayı, oluğa yassı telin yerleştirilmesinde sorun 

yaşanabilir. Bu sebeple bu çalışmada yassı tele göre daha ince ama 2 paralel tel 

kullanılarak, tek paralel yassı tele göre hem aynı iletken kesit alanı sağlanabilmiş, 

hem de ince olmasından dolayı tele daha rahat şekil verilerek stator oluğuna 

yerleştirilmesi sağlanabilmiştir. Bu tasarım için 1.5 mm çapında emaye kaplı bakır tel 

kullanılmıştır. 2 paralel olması durumunda motorun sarım sayısı gerekli endüktansın 

sağlanabilmesi için 2 katına çıkartılmıştır. Linkteki Şekil 4.21’de yassı sargının ve 2 

paralel kullanılan sargının görsel karşılaştırması verilmiştir. 

Yapılan skin effect araştırması sonucunda referans hız olarak nominal hızın %20 

fazlası olan 600 rpm olarak kullanılan motorun doğal frekansı motor için herhangi bir 

skin effect etkisi oluşturuyor mu diye motorun skin depth değeri aşağıdaki Denklem 

4.9 ile hesaplanmıştır: Denklem 4.9’da belirtilen denklemden 600 rpm’e tekabül eden 

160 hertz motor doğal frekansı kullanılmıştır. 

https://we.tl/t-7rZNDaS3qV
https://we.tl/t-Ku4CAtOFBa
https://we.tl/t-kF9M8SEU7v
https://we.tl/t-e2sP3uC75n
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δskin = √
ρcu

μ0×π×f
=  √

1.72 × 10−8

4×π×10−7×π×160
= 5.38 mm                  

(4.9) 

 

Yukarıdaki Denklem 4.9’daki hesaplama sonucunda motorda kullanılan bakır telin 

yarı çapı 5.38 mm’den az olduğu durumda herhangi bir skin effecte bağlı sorun 

yaşanmayacağı matematiksel olarak hesaplanmıştır. Motorda kullanılacak olan bakır 

tel 0.75 mm yarıçapta 2 paralel şekilde olarak belirlendiği için seçilen telin uygunluğu 

matematiksel olarak gösterilmiştir.  

 

4.1.3.7 Sac Levha Seçimi 

Sac levha seçimi motorun performansı ve çekirdek kayıpları için çok önemli bir 

parametredir. Hem levha malzemesinin doğru seçimi hem de levhaların ince 

seçilmesi ile çekirdek kayıpları azaltılıp, motorun veriminin arttırılması sağlanabilir.  

Stator levhalarında eddy akımı kayıpları meydana gelir. Bu kayıpların azaltılması için 

mümkün olabilecek incelikte levhalar kullanılarak, motorun verimi arttırabilir. Bu 

çalışmada fiyat-performans analizi göz önünde bulundurularak 0.2 mm incelikte levha 

kullanılmasına karar verilmiştir. Seçilen malzemenin manyetik analiz sonuçları 

aşağıdaki Şekil 4.22’de linkte verilmiştir. 

 

4.1.3.8  Özgün Oluk Tasarımı Optimizasyonu 

Oluk tasarımı, motorun manyetik devresinin düzgün Şekilde tamamlanabilmesi 

açısından tasarımdaki önemli parametreler arasındadır. Statorda oluşturulan döner 

manyetik alanın rotor mıknatısları ile manyetik etkileşime girmesini sağlamaktadır. 

Gerçekleşen etkileşimin verimli olması için slot tasarımının motora özgü olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada Şekil 4.23’te linkte verilen, 3 farklı stator 

oluk yapısı üzerinde çalışılmış ve en düşük kayıpları veren stator oluğu olan (c) 

yapısı tasarımda kullanılmıştır. Şekilden de görüldüğü gibi, oluk yapılarının 

uzunlukları aynı, sadece uç kısımların tasarımları farklıdır. Analizlerde bu durumun 

motor kayıplarına etkisi ayrı ayrı incelenmiş ve Şekil 4.24’de verilen sonuçlar elde 

edilmiştir, Şekil 4.24.’e linkten ulaşılabilir. Analiz sonuçlarından da görüldüğü gibi, en 

düşük stator kaybını veren stator oluk yapısı Şekil 4.24.c’de verilen oluk yapısıdır.  

Motorda kullanılması planlanan oluk Şekilleri birbirinden farklı yapıda oldukları için 

rotor ile stator arasında elektromanyetik etkileşimi etkilemektedir ve dolayısıyla 

vuruntu momentleri arasında fark oluşmaktadır. Analiz sonuçları linkteki Şekil 4.25’te 

karşılaştırılmıştır. Yapılan analizde kaykılı mıknatıslar kullanılarak analiz edilmiştir. 

etkisi 

4.1.3.9 Tel Erozyon Kesim ile Üretim Hassasiyetinin Sağlanması 

https://we.tl/t-oidc1QkrQn
https://we.tl/t-7xg7j9Sltf
https://we.tl/t-dz2xmkr2UY
https://we.tl/t-iBZ1GHOq2L
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Motorun tasarımı yapılırken, salt simülasyon sonuçlarındaki başarılara bakılarak nihai 

motor tasarımına karar vermek doğru bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda motorun 

üretim için uygun tasarım kriterlerine sahip olması gereklidir. Bu sebeple hava aralığı 

değişiminin motorun performansına etkisi dikkate alınarak, hava aralığının sürekli 

sabit kalması için, stator levhaları tel erozyon gibi yüksek çözünürlükte kesim 

işlemleri ile kesilerek, 1 mikronluk hassasiyette bir üretimin olması sağlamıştır. 

Böylece üretimde olabilecek hatalar minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Tel erozyon 

kesimin yarattığı fark Şekil 4.26’da görülmektedir. Şekil 4.26’ya linkten ulaşılabilir. 

4.2. Manyetik Analiz Çalışmaları 

Manyetik analiz çalışmalarında motorun manyetik performansı kontrol edilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar kapsamında tasarımın ve kullanılan materyallerin uygunluğu 

tekrardan değerlendirilmiştir. 

4.2.1  Manyetik Hesaplama Adımları 

Motor tasarımında ilerlerken motorun manyetik performansı da göz önünde 

bulundurularak tasarım ilerletilmiştir. Motor malzemelerinin manyetik olarak 

uygunluğu kontrol edilmiştir. 

 

4.2.1.1 Manyetik Akı Hesabı 

Manyetik akı hesaplaması aşağıdaki Denklem 4.10’da formüldeki gibi hesaplanır. 10. 

denklemdeki parametrelerden τ kutup adımını, Li motorun paket kalınlığını, Bmg  hava 

aralığı manyetik akı yoğunluğunu temsil etmektedir. Bmg Denklem 4.8’de 

hesaplanmıştır ve değeri 1.07 Tesla’dır. 

 

Φf1 = Li ∫ Bmg1 sin(4.
π

τ
x )

τ

0
dx =

2

π
τLiBmg1                                                                       

(4.10) 

2

π
× 0.0237 × 0.02 × 1.07 = 3.22 × 10−4Wb 

 

Denklemdeki kutup aralığı değeri olan τ değeri aşağıdaki Denklem 4.11’den 

hesaplanıp Denklem 4.10’de hesaplanan değer yerine yazılmıştır. 

 

  T = π
D

2p
   π ×

0.242

32
= 0.0237583                                                                                

(4.11) 

 

4.2.1.2 Flux Linkage (Akı Bağı) Hesabı 

Akı bağlantısı, belirli bir yüzeydeki akı miktarını gösterir. Manyetik akı ise akının 

toplam alan çizgilerini ifade etmektedir. Bu sebeple birbirinden farklı kavramlar 

https://we.tl/t-werg5uT4JG
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olduğu görülmüştür. Akı bağlantısı malzeme ile etkileşime girildiğinde meydana gelir. 

Akı bağlantısı, zamanla değişen bir akının anlık değerini belirtmek için kullanılır. 

Sargı ile manyetik akının çarpımı sonucu belirlenir ve Denklem 4.12’de 

hesaplanmıştır.  

 

Ψ = N × Φ     Ψ = 18 × 12 × 3.22 × 10−4 = 0.566                   

(4.12) 

                                                                                                                               

Akı bağlantısı hesaplaması haricinde ANSYS Electronics’deki manyetik analiz 

sonucu çıkan akı bağlantısı da elde edilmiştir ve Şekil 4.7’de Maxwell 2D performans 

analizlerinde verilmiştir. Hesaplama sonucunda çıkan akı bağlantısı miktarı ile 

ANSYS manyetik analiz sonucu karşılaştırıldığında oldukça yakın değerler çıkması 

tasarımı doğrulamıştır.  

 

4.2.2 Sonlu Elemanlar Analizi (SEA)- Manyetik Analiz Sonuçları ve 

Yorumları 

Yapılan manyetik analizler sonucunda matematiksel hesaplamaların manyetik analiz 

sonuçları ile karşılaştırılması sağlanarak iki taraflı doğruluk sağlanmaya çalışılmıştır. 

Analizler doğru sonuç alınması adına motorun yukarıda bahsedilen yarış 

koşullarındaki parametrelere göre Şekil 4.27’nin verildiği linkte analiz sonuçları 

verilmiştir. 

Şekil 4.27’de manyetik akı yoğunluğu analizleri incelendiğinde rotorun manyetik 

olarak performansını etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığı görülmektedir. 

Stator tarafında manyetik akının en yoğun şekilde aktığı ve şekil olarak da 

malzemenin gitgide inceldiği stator diş ucunda kontrol altına alında olan manyetik akı 

yoğunluğu birikmesi vardır. Rotor çeliğinin manyetik alanın yoğun olmadığı mavi 

kısımlardan cıvata delikleri açılarak motor tekerinin fren diskinin ve rotor kapağının 

sabitlenme noktası sağlanarak akı geçişinin cıvata deliklerinden minimum etkilenmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Şekil 4.28’deki linkte Manyetik akı şiddeti analizi verilmiştir. 

Şekil 4.28’deki linkte manyetik akı şiddeti analizinde kullanılan ürünün manyetik 

özellikleri incelenmiştir. Ayrıca Şekil 4.29’daki linkte kullanılan manyetik çekirdek 

materyalinin özellikleri verilmiştir. 

İnceleme sonucunda motorun 5000H (A/m) manyetik akı şiddetinde minimum 1.6 

Tesla ortalama manyetik akı yoğunluğuna sahip olması gösterilmektedir. Açık mavi 

Şekilde görünen kısımlarda 5000 H civarında bir manyetik akı şiddeti bulunmaktadır. 

Böylece hesaplamak istenirse manyetik akı yoğunluğunun da 1.6 T seviyesinde 

olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla stator çeliğinin manyetik özellik olarak hem B 

hem de H seviyesinde doğru sonuçlar alındığı ürün kataloğu ve analizler ile Şekil 

4.30’daki linkte akı yollarında görüldüğü üzere doğrulanmıştır. 

https://we.tl/t-vmWOGHCnf3
https://we.tl/t-xj8YY6vNd9
https://we.tl/t-nT0iqGnV4t
https://we.tl/t-1HmUwUgEpc
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Rotor çeliği kalınlığı, optimizasyonlar sonucnda belirlendiğiden dolayı incelendiğinde 

manyetik akı yolunu bölen veya kısıtlayan herhangi bir manyetik sorun olmadığı Şekil 

4.30’da belli olmaktadır. Mıknatısların kesişim noktasında akı yollarında kesişimler 

olsa da yolların yeterince uygun sıklıkta olduğu görülmektedir.  

 

4.3. Mekanik Analiz Çalışmaları 

4.3.1. Mekanik Hesaplamalar ve Denklemler 

Motor üzerine üç ana kuvvet etki etmektedir ve bunlar teker ile bağlantılı 

kuvvetlerdir. Bu kuvvetler; dingil yükü, motor torku ve yanal tutuş kuvvetidir. 

Aşağıda bu kuvvetlerin hesaplanması için temel denklemler verilmiştir fakat 

analizde kullanılacak net kuvvetler MATLAB Simulink üzerinden hazırlanan yük 

transfer modeli üzerinden hesaplanacaktır. Aşağıda model üzerinde dingil yükünün 

hesaplandığı denklemlerden bir kısmı görülmektedir, modelin tamamı ek olarak 

gönderilecektir. Simulink modeli boylamasına yük transfer hesaplamaları örnek 

görüntüsü Şekil 4.31’deki linkte verilmiştir. 

-Motor Torku: 

Motor torku yapılacak olan yarışılacak olan pist koşullarına ve motor verimine bağlıdır 

gerekli detaylar motorun elektriksel bölümlerinde açıklanmıştır. Mekanik tasarım ve 

analiz aşamasında motor torku 50 Nm olarak alınmıştır. 

-Dingil Yükü: 

Aracın kütlesi 130 kg ve pilot ağırlığı 60 kg olarak kabul edilecektir. Bu durumda pilot 

ile birlikte toplam kütle 220 kg olarak kabul edilecektir. Aynı zamanda aracın ön-arka 

ağırlık dengesinin %40-%60 olduğu düşünülmektedir. Bu durumda aracın ağırlık 

merkezinden aşağıya doğru (4.-z yönünde) etki eden kuvvet Denklem 4.13 

kullanılarak aşağıdaki gibi bulunur; 

 

FZ = m × g = 190 × 9,81 = 1863,9 N                                                                                  

(4.13) 

FZArka
= FZ  × 0,6 = 1863,9 × 0,6 = 1118,3 N               FZArka,Sol

= 1181,3 ÷ 2 = 559,2 N 

 

Bu kuvvet araç statik durumdayken yani durgunken ya da sabit hızla giderken oluşur. 

Araç viraj alırken, ivmelenirken ve frenlerken yanal ve boylamasına yük transferleri 

oluşmaktadır. Model üzerinde bu kuvvete yanal ve boylamasına yük transferleri 

eklenecektir ve analizlerde bu kuvvet kullanılacaktır. 

-Yanal Yol Tutuş Kuvveti: 

Yanal yol tutuş kuvveti, araç viraj alırken lastiğin yer ile temas ettiği noktadan etki 

eden sürtünme kuvvetidir. Bu kuvvet virajda araca etki eden eylemsizlik kuvvetine 

tepki kuvveti olarak ortaya çıkar. Eylemsizlik kuvveti, araç kütlesinin yanal ivmelenme 

https://we.tl/t-Qn1TuczHKa
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ile çarpılmasıyla bulunur. Arka tekerde oluşan yol tutuş kuvvetini bulmak için ön teker 

merkez alınarak tork hesabı yapılır ve iki kuvvetin ortaya çıkardığı tork birbirine 

eşitlenir.  

 

Fviraj = m × ay = 190 × 6,81 = 1293,9 N                                                                           

(4.14) 

Fgrip = Fviraj × 0,4 = 517,6 N                                                                                               

(4.15) 

 

4.3.2. Motor Karkas Tasarım ve Analizi 

Tasarlanan dıştan rotorlu motorun özel ölçülü bir lastiğe ihtiyaç duymaması için 

tasarım, standart karkas ölçülerine göre yapılmıştır. Bu çalışmada, alternatif enerjili 

araçlara özel tasarlanan Shell Eco-Marathon Urban Concept resmi lastiğine uygun 

karkas tasarımı yapılmıştır. Söz konusu lastik 95/80 R16 ebadında olup 3,00 inç 

genişliğe sahiptir. Bu özellikleri ile TÜBİTAK yarışlarında istenen lastik kurallarına da 

uyulmaktadır. Motor karkasının CAD görüntüsü Şekil 4.32’te linkte verilmiştir. 

 

Karkasın mukavemet analizi, ANSYS 16 Workbench programı üzerinden yapılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, kullanılan malzemelerin akma dayanımları ile belirli bir emniyet 

katsayısı içerisinde değerlendirilmiş olup ortaya çıkan tasarımların kullanımının 

güvenli olduğu görülmüştür. 

Analiz sonuçlarına göre, maksimum gerilme 107,5 MPa olarak ölçülmüştür. Analiz 

edilen parçanın malzemesi 7075-T6'dır ve akma dayanımı 503 MPa'dır. Maksimum 

yükte görülen deformasyon miktarları da hedeflenen 1 mm değerini geçmemiştir. 

Parça mekanik olarak güvenlidir. Karkas analizinin sınır şartları Şekil 4.33’te linkte, 

karkas analizi deformasyon sonuçları Şekil 4.34’te linkte, karkas analizi gerilim 

sonuçları Şekil 4.35’te linkte verilmiştir. 

 

4.3.3. Motor Rulmanlarının Belirlenmesi 

Aracın motor şaftında kullanılmak üzere seçilen rulman SKF markasının 7204 BEP 

eğik bilyalı rulmanıdır. Bu seçim yapılırken rulmandan kaynaklanan enerji kaybının 

minimum düzeyde tutulması ve rulmanın üzerine binecek kuvvetleri sağlıklı bir 

Şekilde taşıyabilmesi dikkate alınmıştır. Aracın motor şaftının tasarımından dolayı iki 

rulmanın arasında 5 mm gibi çok küçük bir mesafe olması da seçim sırasında 7204 

BEP eğik bilyalı rulmanın tercih edilme sebeplerinden birisi olmuştur. 

Rulmanın analizi SKF SimPro Quick programında yapılmıştır. SimPro Quick ile 

oluşturulan rulman modeli Şekil 4.36’da linkte verilmiştir. Analiz için gerekli kuvvet 

girdileri ise araç dinamiği modellemesinden gelen veriler doğrultusunda programa 

girilmiştir. Alınan viraj sırasında gelen 600 N değerindeki kuvvet aracın tekerleğinin 

temas noktasının motor şaftına göre olan konumuna yerleştirilmiştir. İkinci kuvvet ise 

https://we.tl/t-W58QrTKmVz
https://we.tl/t-xmWRbpWyJx
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aracın ve motorun ağırlığından kaynaklanan yükün motor şaftına binen kısmı 1300N 

olarak girilmiştir. Son olarak motorun döneceği hızlar esas alınarak motor şaftının 

dönme hızı 600 rpm olarak programa girilmiştir.  

Bu girdilere göre yapılan analiz sonucunda rulmanların güvenlik katsayıları 13,0 ve 

10,4 olarak gözlemlenmiştir. Bu değer rulmanların üzerlerine gelen yükü rahatlıkla 

taşıyabileceklerini göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda gözlemlenen enerji 

kaybı ise her iki rulman için 2 Watt olarak ölçülmüştür. Bu kriterler ve analizler 

doğrultusunda 7204 BEP eğik bilyalı rulmanın aracın motor şaftında kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Rulman analizi güvenlik sonuçları Şekil 4.37’de linkte ve rulman 

analizi verim sonuçları Şekil 4.38’te linkte verilmiştir. 

 

4.3.4. Motor Detaylı CAD Modeli 

BLDC türünde olan motor; bir rotor, bir rotor kapağı, bir arka kapak, bir stator, stator 

sarılı sargı telleri, 32 adet mıknatıs ve bir şafttan oluşmaktadır. Motor şaft aracılığıyla 

janta ve teker taşıyıcı bağlantısıyla da araca bağlanır. Aşağıda parçaların montajlı 

görüntüsü, patlatılmış görüntüsü ve kesit görüntüsü görülmektedir. Aynı zamanda 

parçaların ayrı ayrı görüntüleri de verilmiştir. Parça çizimlerinde motor ile 

süspansiyon arasında kalan motorun kaplayabileceği maksimum hacim sınırlayıcı 

olmuştur. CAD çizimlerin tamamı Siemens NX yazılımı üzerinden yapılmıştır. Detaylı 

CAD modeli Şekil 4.39 deki linkte verilmiştir. 

 

4.3.5. Statik Analizler  

Analizlerin tamamı ANSYS Workbench programında yapılmış olup gerekli görülen 

yerlerde dinamik teker yükleri, yol tutuş kuvvetleri, fren ve motor momentleri sınır 

koşulları olarak rol oynamıştır. Bu kuvvetler ve momentler Mekanik Detaylar kısmında 

gösterilecek olan MATLAB Simulink modeli ile hesaplanmıştır. Hesaplamalara 

dinamik yük transferleri de dahil olduğundan statik analizler olabilecek maksimum 

kuvvetler ile hesaplanmış durumdadır. Dolayısıyla, ekstra bir dinamik analize ihtiyaç 

duyulmamıştır. Motor Parçaları Yapısal Analizi Şekil 4.40’deki linkte verilmiştir. 

Gerekli analiz dosyaları linkteki adrese yüklenmiştir. 

Mekanik Gerekli data linki: https://we.tl/t-xXKWOxahq8 Termal Analiz Çalışmaları 

4.4.1. Soğutma Metodu 

Aracımızda kullandığımız motorun tasarımını gerçekleştirirken önceliğimiz yüksek 

verim elde etmek olmalıdır. Motorumuzun verimliliği oldukça yüksek olduğundan aşırı 

ısınma gibi durumlarla karşılaşmamaktayız. Bu duruma paralel olarak motorumuzda 

ekstra bir soğutma metodu kullanmaya gerek duymadık. Motorun sürüş esnasında 

karşılaştığı hava sirkülasyonu motorun yüksek sıcaklıklara çıkmasını engelleyerek 

soğuması için yeterli olmaktadır. 

Motorun arka kapağı ve rotor kapağı üzerindeki mekanik boşaltmalar motorun 

hafiflemesini sağlarken aynı zamanda açıklıklardan motor içerisine hava girişi 

sağlayarak motorun soğuk kalmasına katkıda bulunacak bir tasarım yapılmıştır. 

https://we.tl/t-EI1GOZdc4c
https://we.tl/t-YtbSJate7r
https://we.tl/t-eT2HmMm57k
https://we.tl/t-IUMWU9oPjV
https://we.tl/t-eT2HmMm57k
https://we.tl/t-xXKWOxahq8
https://we.tl/t-xXKWOxahq8
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Motorun soğutulması için önemli rol oynayan mekanik parçalarında yapılan boşaltma 

işlemlerinin son hali Şekil 4.41’teki linkte verilmiştir. 

 

4.4.2. Termal Hesaplama Adımları ve Denklemleri 

 Tasarımını gerçekleştirdiğimiz motorun termal modeli elektriksel eş değer devre 

yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Modellemeye ilk olarak ısı kaynaklarının belirlenmesi ve ısı akış haritasının 

çıkarılması ile başlanmıştır. Motor ısı akış haritası aşağıda verilmiştir. RF-PMSM için 

çıkarılan ısı akış haritası Şekil 4.42’de linkte verilmiştir.  

Motorun harekete geçtiği anda üzerinde daha bir ısınma yoktur. Tek etki ortam 

sıcaklığıdır. Bu sıcaklığın sargıları ve mıknatısları etkileyerek aralarında ısı alışverişi 

olması gayet normal bir durumdur. Sargılarımızdaki ohmik kayıplar ortaya bir ısı 

çıkarmaktadır. Buda statoru etkilemektedir. Açığa çıkan bu ısı şaft ve rulmanı 

ardından rotoru etkilemektedir. Ayrıca ortam sıcaklığından etkilenen mıknatıslarda 

eddy kayıpları gerçekleşerek buradan da ısı çıkışı gerçekleşir ve sargılarda gözlenen 

bağlantılı ısı akışı aynı Şekilde buradan açığa çıkan ısı içinde geçerlidir.  

 

4.4.3. Termal Hesaplama 

Motorun termal hesaplamaları için sahip olunması gereken bazı parametreler vardır. 

Nm cinsinden motor torkuna, rad/s cinsinden motorun açısal hız değerine, ve Kelvin 

cinsinden sabit durum sarım sıcaklığının bir tahminine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan hesaplarda motorun yarış esnasında en fazla kullanması planlanan durum 

olan 16 Nm tork, 600 rpm ve o durumda motorun istediği 13 Amperlik akım 

değerlerini kullanarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıdaki denklemlerde hesaplanan sıcaklıklar artışı ile doğru orantılı olarak ısının 

artacağı bilindiği için termal hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu yöntem yarış 

koşulunda ihtiyaç olan tork – güç değerleri için doğru sonuç verdiği termal modelin de 

desteğiyle anlaşılmaktadır. 

 

4.4.3.1. Bakır Kaybı Hesabı 

 

 ∆Pa = m1Ia
2R1 ≈ m1Ia

2R1dck′
1R                                                                                             

(4.16)      

 

Yarış esnasında motorun doğal frekansı 133 Hz’yi geçmemektedir. Bu yüzden DC 

direnç toplam dirence çok yakındır. Bu sebeple DC direnç değeri direkt olarak toplam 

direnç değeri olarak alınabilmektedir. Detaylı bir sonuç elde edinilmek istenirse DC 

https://we.tl/t-jv1zZlGdBt
https://we.tl/t-a6u6XG0o5n
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direnç, deri etkisi ve yakınlık etkisinin de hesaba katılması için aşağıdaki sabit ile 

çarpılarak detaylı sonuç elde edilmektedir. 

 

k1R
′ =

k1R+l1e/Li

1+l1e/Li
                                                                                                                         

(4.17)     

                                                                                                                      

Denklem 4.17’deki değerler analiz programında girildiğinde R1dc değerini 79 mΩ 

olarak elde edilmektedir.  

 

  3 × (24)2 × (79 × 10−3) = 136 W                                                                                              

(4.18) 

 

Denklem 4.16’deki 3 fazlı motorumuzun yarış koşulunda hız-tork-güç değerlerini 

karşılayan bakır sargılarımızın kaybı hesaplanmıştır ve saat başına 136 W olarak 

bulunmuştur. 

 

4.4.3.2. Çekirdek Kaybı Hesabı 

Çekirdek kayıplarını eddy ve histerezis kayıplarının oluşturduğu söylenebilir. Fakat 

ölçüldüğü zaman daima daha fazla kayıp miktarı elde edilmektedir. Bunu ortadan 

kaldırmak için çekirdek kaybı sabiti ile çarpılarak net çekirdek kaybı elde edilir.  

 

∆PFe = kad(∆PeFe + ∆PhFe)                                                                                                

(4.19) 

 

Denklem 4.19’de Kad kayıp sabiti, PeFe eddy kaybı ve PhFe histerezis kayıplarıdır.  

Eddy akımı formülü motorun doğal frekansı ve levha kalınlığının karesiyle orantılıdır. 

Ayrıca çeliğin kütlesi ve iletkenliği de arttıkça bu kayıp miktarı artmaktadır. Demirin 

yoğunluk değeri ile ters orantılı Şekilde artmaktadır. Bu iki kayıp değerini ayrı ayrı 

hesaplamak yerine tek bir Denklem 4.ile hesaplama yapılabilmektedir.  

 

  ∆PFe = ∆p1 50⁄  (4.
f

50
)

4
3⁄  [kadtBmt

2 mt + kadyBmy
2 my]                                                          

(4.20) 

 

Denklem 4.20 ile daha detaylı ve toplam sonuç elde edebileceğimiz denklemi 

görmekteyiz. Kad sabitinin PMSM motor stator dişlerinde 1.7 - 2.0 (Kadt)arasında, 
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boyundurukta ise 2.4 ile 4.0 (Kady)arası değişmektedir. Hesaplamalarda boyunduruk 

ve dişlilerin ağırlığı da hesaba katılmıştır. Ayrıca çekirdek kayıplarımızın dişlerdeki ve 

boyunduruktaki manyetik akı yoğunluğunun karesi ile arttığını görüyoruz.  

 

(
133

50
)

4
3

× 1,9 × (1.25)2 × 3 + 2,6 × (0,77)2 × 0,9

= 38  W                                                     (4.21) 

 

Denklem 4.21’de toplam çekirdek kaybı hesaplaması sonucunda yarış koşulundaki 

hız-tork-güç değerlerinde saatte 38 Watt olarak hesaplanmıştır. Şekil 4.43 teki linkte 

çekirdek kaybı ANSYS Maxwell 2D analizi görülmektedir. 

Motorda yaşanan tüm kayıpları ANSYS Maxwell 2D analizinden elde edebilmekteyiz. 

Linkteki Şekil 4.44’te görüldüğü üzere motorun hareket ettiği esnada eddy ve excess 

kayıpları sabit değerlerdedir fakat histerezis ve core kayıpları zaman geçtikçe 

artmakta ve maksimum noktasına ulaşarak bu Şekilde devam etmektedir. ANSYS 

analiz sonuçlarındaki çekirdek kaybı bileşenleri toplantıdığında Denklem 4.21’deki 

hesaplama sonucuna denk bir sonuç elde edilmektedir. 

Motorda oluşan kayıpların çok büyük kısmı çekirdek kaybı ve bakır kaybı olduğu 

düşünüldüğünde motor 2.5 kW güç verildiğinde çekirdek ve bakır kayıplarının toplam 

174 Watt lık kayıp oluşturarak %94 verime yakın bir sonuç verecektir. Çıkan 

sonuçlar, motorun Şekil 4.55’te de verilen ACT verim analizine yakın olduğu 

görülmüştür. 

Sonuç olarak termal model ve termal hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz bakır, 

çekirdek ve mıknatıs kayıplarını değerlendirirsek, tasarladığımız motor yarış 

esnasında en çok güç talep edilen güç-tork-hız değerlerinde maksimum 328 Kelvin 

(55°C) değerine çıkmaktadır. Motorumuza kullandığımız mıknatısların demagnetize 

olma sıcaklığı 100 derece olarak seçildiği için ve sistemin geri kalan bölümünün 328 

K değerinde bir sorun teşkil etmemesi nedeniyle motorun herhangi bir sorun 

çıkartmadan çalışılacağı sonucuna varılmıştır. Elde ettiğimiz bu hesaplamalardan 

sonra 3 boyutlu FEA-CFD analiz ile edindiğimiz termal analizlerin değerlendirilmesi 

ile sonuçların doğruluğunun kesinliğine varılmıştır. 

 

4.4.4. Motor Tasarımının Termal Limitleri 

Motor sıcaklığı açısından termal sınırlamalar bulunmaktadır. Sınırlamalar, 

tasarladığımız motor için şu Şekilde sıralanabilir: 

- Mıknatısın demagnetizasyon sıcaklığı 

- Motorun bazı bölgelerinde sabitleme için silikonun yumuşama sıcaklığı 

- Motorun sargı fikstürü olan pleksiglas malzemesinin erime sıcaklığı 

https://we.tl/t-BZFDgM5h5G
https://we.tl/t-YWXUz3ryrF
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Bu limitlerle motorun termal açıdan riskli olup olmadığı incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucu şu şekildedir: 

Kullandığımız mıknatıslar N52 M serisi olarak sipariş edildiğinden 100 °C a kadar 

demagnetizasyon olmayacak ve mıknatısın performansını düşürecek hiçbir durum 

söz konusu olmayacaktır. Sabitleme işlemleri için kullandığımız silikonun yumuşayıp 

erimeye başlama sıcaklığı 90°C olarak bulunmuştur. Sargı fikstüründe kullanılan 

pleksiglas malzeme bir termoplastiktir yani ısındığında yumuşayan, soğuduğunda 

tekrar sertleşebilen bir plastik türüdür. Pleksiglas malzemenin 80°C’de yumuşamaya 

başladığı görülmüştür.  

Sonuç olarak tüm malzemeler içerisinde sıcaklığa toleransı en az olan malzememiz 

80°C’de bozulmaya başlamaktadır. Yaptığımız tüm hesaplamalar ve analizler 

sonucunda motorun en zorlu yarış koşullarında bile 60°C geçmediği görülmektedir. 

Böylece motor termal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamadan yarış koşullarında 

çalışabilmektedir. 

 

4.4.5. SEA Termal Analizler 

ANSYS Maxwell programında yapılan manyetiksel ve elektriksel analizler ışığında 

motorda bölüm bölüm oluşan toplam kayıpların değerleri watt/m3 şeklinde verilmiştir. 

Yapılan ANSYS Maxwell kayıp analizlerinde elde edilen veriler sonucunda ANSYS 

Products ve ANSYS Electronics Icepak yazılımı ile analizi edilmiştir. Rotor çeliğinde 

meydana gelen toplam kayıp ve Rotor çeliğinde oluşan çekirdek kaybı Şekil 4.46’daki 

linkte verilmiştir. 

Şekil 4.46’da görüldüğü üzere rotor çeliği kısmında herhangi bir çekirdek kaybı 

meydana gelmemiştir. Görünen kayıplar mıknatısların manyetik akıyı aktarması 

sonucu oluşan kayıp başta olmak üzere diğer etkilerden kaynaklanmaktadır. Oluşan 

kayıp diğer parçalara oranla daha az olduğu için termal FEM ANSYS workbench 

analizde rotor tarafında az ısıma meydana gelmesi beklenmektedir. Ayrıca FEM 

ANSYS workbench termal analizde eklenecek motorun dönmesi sonucu oluşacak 

hava akışı da rotorun ısınmasını azaltacak etki yaratması beklenmektedir. Şekil 

4.47’deki linkte Sargılarda oluşan ohmik kayıp analiz sonucu görülmektedir. 

Faz tellerinden sinüzoidal dalga biçimine sahip akım verildiği için sargılardan geçen 

akım anlık olarak 3 faz arasında değişmektedir. Şekil 4.47’de motorun dönmeye 

başladıktan 10 milisaniye sonraki anlık durumu analiz edilmiştir ve analize göre 

sargılarda oluşan ısı çok fazla olmamasına rağmen yüzey alanı küçük bir bölgeden 

bu kadar ısı çıkışı olduğu için Termal workbench analizde sargıların diğer parçalara 

göre daha fazla ısınacak olması muhtemeledir. Mıknatıslarda oluşan toplam kayıp 

analiz sonucu Şekil 4.48’deki linkte verilmiştir. 

Mıknatıslarda oluşan kayıpların başını eddy kayıpları çekmektedir. Bu kaybı 

azaltabilmek için uyguladığımız mıknatıs segmentasyonu işlemi daha önce mıknatıs 

optimizasyonu kısmında detaylarıyla bahsedilmiştir. Bu işlemle birlikte oluşacak eddy 

kayıpları 4 kat azaltılmış ve ısınma minimuma indirilmiştir. 

https://we.tl/t-tqdnHWPm9u
https://we.tl/t-nZMUr71C0y
https://we.tl/t-emQuR29d1e
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Mıknatısların dış kaplaması daha önce mıknatıs optimizasyonu bölümünde 

bahsedildiği gibi epoksi boya olarak kaplamalı olarak tasarlanmıştır. Mıknatıslarda 

oluşan toplam çekirdek kaybı analiz sonucu Şekil 4.49’daki linkte verilmiştir. 

Mıknatıs üreticimizden edindiğimiz mıknatıs kaplama karşılaştırması tablosu Şekil 

4.42’de gösterilmiştir. Epoksi kaplama mıknatısların termal olarak daha az 

ısınmasına ve mıknatıslar arasında oluşan kaçak akıların azalmasına epoksi 

kaplama katkıda bulunur. Stator çeliğinde oluşan çekirdek kaybı analiz sonucu Şekil 

4.50’de linkte verilmiştir. 

Stator çeliğinde oluşan kayıpların ANSYS Maxwell ortamında ısı kaybı incelenmiştir. 

Kayıpların en fazla olacağı parçalardan olan statorda termal hesaplamalar kısmında 

hesaplandığı üzere nominal koşullarad 38 Watt/saatlik bir ısı kaybı beklenmektedir. 

 

4.4.6. ANSYS Workbench ve ANSYS Electronics Icepak Termal Analizleri 

ANSYS Maxwell termal analizlerinden elde ettiğimiz kayıp verileri ve bölüm 4.1, 4.2 

ve 4.3’te gerçekleştirdiğimiz matematiksel hesaplamalar dayanarak ANSYS 

Workbench ve ANSYS Electronics Icepak ile termal analiz çalışmalarına 

başlanmıştır. ANSYS Maxwell ile Workbench ve Icepak arasında bağlantı kurularak 

motorun termal analizi gerçekleştirilmiştir.  

Zaman bağlı analiz sonucu alabilmek adına Transient termal analiz türü tercih edildi. 

Bu sayede motorun 30 dakika çalıştıktan sonraki sıcaklığı hesaplamak 

amaçlanmıştır. Isınmaya sebep olan temel güç kayıpları stator, sargılar ve rotorda 

oluşmaktadır. Sürtünme kayıplarının olduğu rulman parçasındaki güç kaybı çok 

düşük olduğundan hesaplamaya katılmamıştır. Analize malzeme özellikleri girilerek 

başlanmıştır. Devamında mesh atma tamamlanmıştır ve son olarak eldeki 

verilerimize göre sisteme girilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.51’deki linkte 

Ansys Electronics Icepak terma analizin animasyon görüntüsü verilmiştir.  Ayrıca 

Şekil 4.52 de linkte Ansys Icepak termal analiz sonucu verilmiştir. 

4.4.7. ANSYS Workbench Termal Analiz Çalışmaları 

Termal analiz konusunda ANSYS Maxwell yazılımı üzerinde yapılan analizlerin 

üzerine ANSYS Workbench programı üzerinden Transient-Thermal modülünde bir 

analiz yapılması öngörülmüştür. Modül, belli başlangıç sıcaklarının ve ısı üretiminin 

zamana bağlı olarak dengelenmesine dayanmaktadır. Yapılan analizde bulunan 

girdilerin bir kısmı daha önce yapılan ANSYS Maxwell analizlerine dayanmaktadır.  

Analizde statora, sargılara ve rotora yani motorun çalışma esnasında enerji 

kayıplarının yaşandığı bölgelere ısı üretimi girilmiştir. ANSYS Maxwell üzerinden 

gerekli girdiler alındıktan sonra öncelikle malzeme atama işlemi başlamıştır. Her 

parçanın kendi malzemesi doğru şekilde atandıktan sonra mesh atma sürecine 

geçilmiştir. Analiz hazılıkları tamamlandıktan sonra sınır koşulları ve istenen analiz 

çıktıları girilerek analiz başlatılmıştır. Stator çeliğinin, motor sargılarının, mıknatısların 

ve rotor çeliğinin malzeme özellikleri sırasıyla Şekil 4.53’te linkte verilmiştir. 

https://we.tl/t-emQuR29d1e
https://we.tl/t-8tS1up0G1W
https://we.tl/t-5dt4eDiUre
https://we.tl/t-l4BwvLjHbd
https://we.tl/t-Au3X66KIrg
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Analizde, doğruya en yakın sonucu almak hedeflenmiştir. Bunun için mesh sayısı ve 

özelliklerine dikkat edilmiştir. Parça olabildiğince çok elemente bölünerek incelenmiş, 

aynı zamanda mümkün olduğu kadar örüntüsel parçalara ayrılmaya çalışılmıştır. 

Analizin ve mesh atma sürecinin kullanılan cihazı aşırı yormaması ve gerekenden 

fazla vakit harcamaması adına zaten radial olarak simetrik durumda olan motor, 12 

parçaya bölünüp tek parçalık kısmı analize tabi tutulmuştur. Doğru sınır koşulları ve 

çevre şartlarında 1/12’lik kısım motorun tamamını doğru şekilde temsil edecektir. 

ANSYS Workbench üzerinde mesh görünümü ve detayları Şekil 4.54’te linkte 

verilmiştir. 

ANSYS Maxwell üzerinden motorda bulunan güç kayıpları, yani ısı çıkışları, tespit 

edilmiştir. Bu güç kayıpları, bulunduğu parçanın hacmine bölünerek mm3 başına 

meydana gelen ısı çıkışı bulunmuştur ve bu değer Transient-Thermal modülüne girdi 

olarak eklenmiştir. Ortamda bulunan hava ile bir ısı transferi gerçekleşmektedir ve bu 

transferrin analize eklenmesi uygun olacaktır. Bu transferrin temsili için ortama 

30°C’lik Convection verilmiştir. Transient-Thermal analizin sınır koşulları Şekil 4.55’te 

linkte verilmiştir. 

Sınır koşullarında analiz süresi 1800 saniye olarak belirtilmiştir. Bu, motorun belirtilen 

koşullarda 30 dakika boyunca çalıştırılması anlamına gelmektedir. 30 dakikanın 

sonunda ısıl dengeye ulaşıldığında, motorun gördüğü maksimum sıcaklık 49,08°C 

olarak görülmüştür. Transient-Thermal analiz sıcaklık çıktıları Şekil 4.56’da linkte 

verilmiştir. 

Analiz sürecinde, bütün parçaların başlangıç sıcaklıkları ve çevre sıcaklığı 30°C 

olarak girilmiştir. Analiz sonunda maksimum sıcaklığın motor sargılarında olduğu 

görülmüştür. Aynı zamanda aşağıda analizin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi 

verilmiştir. Transient-Thermal analiz zamana bağlı sıcaklık değişim tablosu Şekil 

4.57’de linkte verilmiştir. 

 

 

 

4.4. Üretim Çalışmaları 

Tasarlanan motorun üretimi tamamıyla YTÜ AESK üyeleri tarafından gerçekleştirilmiş 

olup üretime dair tüm fotoğraflar aşağıda anlatıldığı sıra ile verilmiştir. Motor 

üretimine dair tüm fotoğrafları Şekil 4.58’teki linkten erişilebilmektedir. 

Tasarlanan motorun parçaları sırasıyla şu Şekilde üretilmiştir: Öncelikle yurtdışından 

sipariş edilen özel üretim mıknatısların siparişi verilmiştir. Sonrasında motorun 

mekanik parçaları olan ve yukarıda detayları verilen malzemelerin temin edilmiştir. 

Stator çeliği ince sac levhalardan oluştuğu için bunun temini ayrıca yapılmıştır.  

https://we.tl/t-s2Ap5A13tX
https://we.tl/t-LM7XFnHlwT
https://we.tl/t-Wu6221PH2w
https://we.tl/t-1526VRlK4i
https://we.tl/t-KbEE5PExV5
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CNC kesim ve torna ile üretilecek olan yukarıda 4.3 numaralı mekanik detaylar 

kısmında bahsedilen rotor kapağı, stator kapağı, şaft, rotor çeliği, motor jantı, gibi 

malzemeler kesime gönderilmiştir.  

Stator çeliği olarak kullanılan ince sac levhalar “bonding lamination” türü olduğu için 

bu malzeme yüksek sıcaklık ve basınç altında levhaların kalıcı olarak birbirine 

sabitlenip tek bir parçaymış gibi durması sağlanabilmektedir. Seçilen çeliğin bu 

özelliğinden dolayı yüksek sıcaklık ve basınç alında atölye imkanlarıyla ince çeliklerin 

tek bir parça şeklinde meydana getirmesi sağlanmıştır. Stator çeliği yukarıda 

bahsedildiği üzere tel erezyon kesim yapılması performans açısından seçilmiştir. Tel 

erezyon sponsorluğu sayesinde bu pahalı ve hassas (3 mikron) kesim yöntemi 

levhalar arası çapaklanmayı engellemek üzere yapılmış ve oldukça hassas bir sonuç 

alınmıştır. Tel erezyon kesim sayesinde rotor ile stator arasındaki hava aralığının da 

her noktada sabit olması sağlanarak motorun simülasyondaki gibi ideale yakın bir 

üretim yapılması amaçlanmaktadır. 

Stator çeliği hazırlandıktan sonra rotor çeliğinin sargı laminasyonunu kaldırmasını 

engellemek adına rotor çeliği Nomex adı verilen ince izolasyon kağıtları ile 

kaplanmıştır.  

Ayrıca pleksiglass malzemesi ile de stator çeliğinin sivri köşeleri kaplanarak 

izolasyonun kolay delinebileceği yerler ekstra olarak korunmuştur. 

Stator çeliği izole edildikten sonra motorun sarım işlemine geçilmiştir. Yukarıda 

verilen Duane Hanselman kitabındaki 36-32 oluk-kutup sarım şekli tercih edildiğinden 

kitapta verilen konsantre sarım yöntemi uygulanmıştır. Uygulanan sarım yöntemi 

biraz daha zor bir sarım şekli olsa da verimliliğe olan etkilerinden dolayı bu sarım 

yapılmıştır. Ekip üyeleri tarafından yapılan motor sarımı 2 paralel 1.5 mm kalınlıktaki 

tellerin kullanımıyla akımın geçebileceği yüzey alanı arttırılmış ve sargı telinin 

kalınlığı bükülmesi kolay olduğundan sarım işlemini kolaylaştırmıştır. Her oluk 36 

sarım sarılmıştır ve 2 paralel olduğundan aslında 18 sarıma tekabül etmektedir. 

Sarım işleminin bitmesi ardından motorun faz endüktansları, iç direnci ve izolasyon 

kaçağı olup olmadığı kontrol edilip yıldız noktası oluşturulmuştur. 2 paralel olduğu için 

her fazdan 2 adet toplam 6 tel tek bir noktada birleştirilmiştir. Diğer uçları ise faz 

kablosu olacak Şekilde kablo pabuçları takılarak motor sürücüye takılmaya uygun 

hale getirilmiştir. 

Rotor çeliği üretilip motor fren diski sabitleme delikleri açıldıktan sonra yurtdışından 

gelen rotor mıknatısları yapıştırılmıştır. Mıknatıslar 2 segmentli Şekilde ve kaykılı 

olduklarından dolayı yapıştırılması uzun sürmüştür. Reçine bazlı yapıştırıcı 

kullanılarak sağlamlık arttırılmıştır. Segmentasyon kullanılarak mıknatısta oluşan 

eddy akımı kayıpları segmentin karesi kadar azaldığından 22 = 4 kat azaltılmıştır ve 

yukarıda da Şekil 4.47’de analiz sonucunda ne kadar kazanıldığı görülmektedir. 

Fakat kazanılanın yanında üretim zorlaşmış ve birbirini iten mıknatıslar üst üste ve 

aralından mesafe kalmayacak kadar yakın yapıştırılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla iki 

tane birbirini iten mıknatısı yapıştırmak için paylaşılan linkteki resimlerde görünen 
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kıskaçlar yardımıyla iki birbirini iten mıknatısın birbirine temas ederek rotor çeliğine 

yapıştırılması sağlanmıştır. 

Motorun statoru sarılıp, rotor mıknatısları yapıştırıldıktan sonra geriye motorun 

mekanik parçalarını birleştirilmesi kalmıştır. Öncelikle imbus cıvatalarla rotor ve stator 

kapakları rotora ve statora sabitlenmiştir. Ardından rulmanlar takılmıştır. Ardından 

motorun stator ve rotoru birleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için YTÜ AESK 

atölyesinde bulunan motor test standı parçası kullanılarak rotor ve statorun birleşimi 

sağlanmıştır. Birleşim tamamlandıktan sonra çift kontra somonu takılarak rotorun 

statordan çıkmasının önüne geçilmiştir.   

• Teknik çizimler 

 Motorun Teknik çizimleri Şekil 4.59’daki bağlantı linkinde verilmiştir. 

 

4.5. Motor Test Sonuçları ve EN60034-1’e göre Verim Testi 

YTÜ AESK laboratuvarında bulunan motor test standında, tasarlanan motorun 

tasarlanan motor sürücüyle beraber verim ölçümü testleri yapılmıştır. Yapılan 

testlerde yarış koşulları sağlanamaya çalışılmıştır. Test sonuçları ve motor test 

standına dair resimler Şekil 4.60’daki linkte verilmiştir. 

Test sonuçlarından görülmektedir ki motor yarış koşullarında araçtan beklenen hız-

tork seviyelerinde testler sonucunda %92 verime ulaşabildiği söylenebilmektedir. 

Ayrıca üretilen ile tasarlanan motorun birbirine yakın olduğu, ANSYS ACT verim 

analizi ile karşılaştırıldığında söylenebilmektedir. Motor tasarımının olabildiğince 

tasarlanana yakın üretebildiği görülmüştür. 

4.6. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Motor Tipi : RF PMSM RF PMSM 

Motor Faz Gerilimi : 96V 110V 

Motor Gücü : 1kW 2.5kW 

Motor Devri : 600rpm 450 rpm 

Motor Boyutları : 
260mm Çap-20mm eksenel 

kalınlık 

260mm Çap-20mm eksenel 

kalınlık 

Motor Ağırlığı : 6.5kg 7kg 

Motor Verimi : %91 %92 

Motor Ana Boyutları : 
260 mm 20 mm paket 

kalınlığı 

260 mm 20 mm paket 

kalınlığı 

Stator Boyutu : 242mm Dış-160mm İç Çap 242.5 mm Dış– 160mm İç 

https://we.tl/t-qXZwxa8ZWK
https://we.tl/t-B9wgOZj5eU
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Çap 

Rotor Boyutu : 244mm İç– 260mm Dış Çap 244mm İç– 260mm Dış Çap 

Sargı Şeması : Dağıtılmış Sargı Konsantre Sargı  

Motor 

Optimizasyonu 
: 

Mıknatıs Optimizasyonu 

Sargı teli Optimizasyonu 

Stator Çeliği Optimizasyonu 

Hava aralığı optimizasyonu 

Mıknatıs kaykı 

optimizasyonu 

Oluk tasarımı optimizasyonu 

Rotor çeliği optimizasyonu 

Eddy kaybı optimizasyonu  

Manyetik Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: 

ANSYS Maxwell 2D 

manyetik tasarım analiz 

modeli bulunmakta 

ANSYS Maxwell 2D analiz 

modeli bulunmakta 

Isıl Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: 

ANSYS Fluent Isıl tasarım 

analiz modeli bulunmakta 

ANSYS Fluent ve ANSYS 

Icepak Isıl tasarım analiz 

model bulunmakta 

Mekanik Tasarım ve 

Analiz Modeli 
: 

Ansys Products ve Siemens 

NX Mekanik Tasarım ve 

Analiz Model bulunmakta 

Ansys Products ve Siemens 

NX Mekanik Tasarım ve 

Analiz Model bulunmakta 

Motor Test Yöntemi 

ve Sonuçları 
: 

Test Standında metodu. 

Motor Verim sonucu %91 

Test Standında metodu. 

Motor Verim sonucu %92 

 

5. Motor Sürücü  

Motor sürücü ham dosyalarına linkten ulaşılabilir. 

Yeni motor sürücü tasarımında PCB boyutları küçültülerek daha kompakt bir tasarım 

elde edilmiştir. 3 ayrı devre olarak tasarlanan 2020 Motor Sürücü donanımı 

geliştirilerek, yeni tasarımda kontrol katı, güç katı ve kapı sürücü katı olarak 3 kat 

olarak yeniden tasarlanmıştır. Motor sürücü 2020 Efficiency Challenge yarışmasında 

kullanıldıktan sonra, güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü katının yeniden 

tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 Kontrol katı güç beslemesinde 12V’tan 5V’a dönüştürme amaçlı kullanılan LDO fazla 

ısınma nedeniyle verim düşüklüğüne sebep olduğundan bu sorunun önüne geçmek 

amacıyla LDO ve SMPS regülatörler beraber kullanılmıştır. Kontrol kartı olarak aynı 

kart kullanılmaya devam etmiştir.  

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan kapı sürücü devresinde 

MOSFET’i korumak için Desat, UVLO, Active Miller Clamp korumaları var iken 2021 

Efficiency challange yarışması kapı sürücü devresinde Desat koruması , UVLO, 

https://we.tl/t-NXXPVQAauL
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Active Miller Clamp ve bunlara ek olarak High Side-Low Side PWM Control koruması 

kullanılmıştır. 

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan FOC (Field Oriented Control) 

algoritmasının tasarlanan motor için doğru bir kontrol algoritması olduğu gözlenmiş 

ve alınan sonuçlar ile de oldukça verimli bir sürüş gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Ancak 2021 Efficiency Challenge yarışmasında yarış ve değişen pist koşulları 

nedeniyle yapılan testlerde ön görülen pist koşullarında motor kontrolünde sapmalar 

olacağı ve yazılımın merkezi işlemci birimi yükünün %100’den fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu yüzden yazılımda yapılan değişiklikler ile kontrolde ki sapmalar 

giderilmiş, merkezi işlemci yükü azaltılmıştır. Ayrıca bunlara ek olarak yüksek ve 

düşük akım ve gerilim değerlerini tespit edip anahtarlamayı kapatan hata tespit 

algoritması geliştirilmiştir. 

5.1. Devre Tasarımı 

Motor sürücü donanımı güç katı, kapı sürme katı ve kontrol katı olmak üzere 3 

bölümden oluşmaktadır. Güç katında; güç elektroniği topolojisi, DC Bara tasarımı, 

akım sensörleri ve gerilim sensörü bulunmaktadır. Kapı sürme katında; seçilen 

anahtarlama elemanlarını sürmek için gereken kapı sürme devreleri ve korumaları 

bulunmaktadır. Kontrol katında; akım sensörleri, hall sensörleri, sıcaklık sensörü, 

gerilim sensörü besleme devreleri, filtre devreleri, CAN haberleşme devresi, UART 

haberleşme devresi ve mikrodenetleyici bulunmaktadır. Şekil 5.1’de motor sürücü 

donanımındaki katlar arası sinyal bağlantıları gösterilmiştir. Şekil 5.1’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

 

5.1.1. Güç Katı 

5.1.1.1. Güç Elektroniği Topolojisi 

Güç elektroniği topolojisi belirlenirken, devrenin yüksek verimli ve uygulanabilirlik 

açısından kolay olması göz önünde bulundurulmuştur. Mevcut motor sürücüler ve 

yapılmış akademik çalışmalar incelendiğinde üç fazlı evirici topolojisine karar 

verilmiştir. Diğer topolojilere kıyasla harmonik bozulmaların daha az olduğu, devre 

elemanlarının az olmasıyla kayıpların azaldığı, maliyet ve boyutların kabul edilebilir 

olduğu bir topolojidir. Orta ve yüksek güç sınıflarında yer alan güç kaynakları ve 

motor sürücülerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Motor sürmede kullanılacak güç 

elektroniği devresinde MOSFET anahtarlama elemanının kullanılması uygun 

görülmüştür. Anahtarlama elemanı seçiminde anahtarlama hızı, paralellenebilirlik, 

güç seviyeleri ve anahtar üzerindeki kayıplar dikkate alınmıştır. MOSFET grubu 

ürünlerin kolay paralellenebilir olmasıyla beraber her bir anahtar grubu 3 paralel 

olarak kullanılmıştır. 

Anahtarlama elamanının belirlenmesiyle beraber, kullanılacak motor ve batarya 

sistemine bağlı olarak anahtarlama frekansı belirlenmiştir. Belirlenen anahtarlama 

frekansı daha sonra DC bara yapısındaki kapasite değerlerinin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. 

https://we.tl/t-OmHwD7ZD30
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Motor simülasyonları sonucu belirlenen akım ve hedeflenen hız için motorun ihtiyaç 

duyduğu faz gerilim değerlerinin belirlenmesi ile motor sürücü güç katı tasarım 

çalışmalarına başlanmıştır. Belirlenen MOSFET’lerin PSIM uygulamasında çeşitli 

kontrol metotları ile inverter devresi modellenmiştir. Şekil 5.2.’de 3 fazlı inverter devre 

şeması gösterilmektedir. Şekil 5.2’ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.1.2. Anahtarlama Elemanı 

Motor sürücüde INFINEON firmasının üretmiş olduğu IPP051N15N5AKSA1 kodlu 

MOSFET’in anahtarlama elemanı olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. TO-220 kılıfı 

sayesinde az yer kaplamasından dolayı 3 paralel şeklinde kullanılmıştır. Seçilen bu 

MOSFET’in özellikleri incelendiğinde diğer ürünlere kıyasla anahtarlama ve iletim 

kayıplarının daha az olduğu görülmektedir. Şekil 5.3’te anahtarlama elemanı kılıfı 

gösterilmiştir ve Şekil 5.4, Şekil 5.5’te kullanılacak anahtarlama elemanının özellikleri 

verilmiştir. Şekil 5.3, Şekil 5.4 ve Şekil 5.5’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.1.3. DC Bara Tasarımı 

DC bara, giriş gerilimi ile anahtarlama elemanlarının arasındaki kondansatörlerdir. Bu 

kondansatörler, anahtarlama elemanları tarafından oluşturulan gürültünün bataryaya 

iletilmesini engeller, akım dalgalanması için düşük empedanslı bir yol oluşturur ve 

gerilim dalgalanmasını azaltır. Kondansatör üzerinden akan akım dalgalanmaları 

kapasitenin ESR ve ESL değerlerinden dolayı barada gerilim dalgalanmalarına 

sebep olur. Bu durum kontrol sonucu oluşan sinüs dalgasında harmonik bozulmalara 

neden olur. DC bara yapısı tasarlanırken harmoniklerin en aza indirilmesi için 

elektrolitik ve seramik kapasiteler birlikte kullanılmıştır. Elektrolitik kondansatörler, 

uygun maliyetli ve dayanıklı fakat düşük akım dalgalanmasına, yüksek ESR ve ESL 

değerine ve kimyasal yapısından dolayı kısa bir ömre sahiptir. Seramik 

kondansatörler, yüksek akım yoğunluğuna, yüksek maliyete, düşük kapasite 

değerine, düşük ESR ve ESL değerine, yüksek akım dalgalanmasına ve uzun ömre 

sahiptir. Tasarlanan motor sürücünün DC bara kapasitesinin yaklaşık olarak %60’ı 

seramik kapasitelerden oluşmakta, geri kalan %40’lık kısım ise elektrolit kapasiteden 

oluşmaktadır. Seramik kapasiteler, düşük ESR ve ESL özellikleriyle beraber yüksek 

akım dalgalanmasına sahip olmasından dolayı bara akımının regülasyonunda 

kullanılmıştır. Elektrolit kapasiteler ise gerilim regülasyonuna cevap olarak 

koyulmuştur. Yüksek sayıda tutulan seramik kapasiteler paralellenerek ESR değerleri 

düşürülmüş böylece verimin artması da sağlanmıştır. Şekil 5.6’da seramik kapasite 

ve elektronik kapasite için örnekler gösterilmiştir. Şekil 5.6’ya link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

Tasarlanan bara için gereken minimum kapasite değeri Denklem 5.1 ve Denklem 

5.2’den yola çıkarak hesaplanmıştır [13]. 

C =
Vbara

32∗L∗∆V0.5t∗fsw
2                (5.1) 

∆V0.5t =
0.25∗Vbara

L∗fsw
               (5.2) 

C = Kondansatör Değeri (F) 

https://we.tl/t-7jD017iWFH
https://we.tl/t-eXZVUsMRZL
https://we.tl/t-WB9qQjf0Tz


37 
 

Vbara = Bara Gerilimi (V) 

L = Yük Endüktansı (H) 

∆V0.5t = %50 doluluk oranında dalgalanma gerilimi (V) 

∆I0.5t  = %50 doluluk oranında tepeden tepeye dalgalanma akımı (A) 

fsw = Anahtarlama Frekansı (Hz) 

Bus gerilimi, kullanılan bataryanın nominal gerilim değeri olan 100.8 V olarak 

seçilmiştir. Motor endüktansı ortalama değeri 1 mH olarak alınmış, sürüş frekansı 

5kHz olarak formüle eklenmiştir. Tepe-tepe %50 doluluk oranındaki gerilim 

dalgalanması bus geriliminin %1’i olan 1 Volt değerinde belirlenmiştir ve bu verilere 

göre hesaplama yapılmıştır; 

C =
100.8

32∗0.001∗1∗50002
= 115μF                         

∆V0.5t =
0.25∗100.8

0.001∗5000
= 5,04Atepe−tepe   

Formül bilgisine göre kapasite değeri 115 µF olarak hesaplanmıştır fakat daha 

yüksek kapasite yoğunluğu elde etmek için sürücü kartı boyutlarına uygun daha 

yüksek kapasite değeri kullanılmalı ve seçilecek kapasitenin akım dalgalanması 

1.78Arms değerinden fazla olmalıdır. 

5.1.1.4. Kapı Sürücü 

Motor sürme devresinde yer alan kapı sürücü devresi için MOSFET elemanını efektif 

sürmesi, kısa devre koruması özelliğinin ve düşük gerilim kilitleme (UVLO) özelliğinin 

olmasına önem verilmiştir. Kapı sürücü entegresi olarak Texas Instruments firmasının 

üretmiş olduğu UCC21750 kodlu entegresi seçilmiştir. Kapı sürücü entegresinin 

seçiminde üretici stok durumu, açma ve kapama süreleri, kapı sürme akımı ve 

anahtar koruma özelliklerinin olması gibi parametrelere dikkat edilmiştir. Tüm bu 

parametrelerle beraber maliyet ve uygulanabilirlik de ele alındığında UCC21750 

kodlu kapı sürme entegresi seçilmiştir. Seçilen bu entegre desaturasyon korumasına 

ve düşük gerilim kilitleme (UVLO) özelliğine de sahiptir.  

Entegre seçiminden sonra MOSFET sürme için kullanılacak gerilim seviyelerine karar 

verilmiştir. Seçilen MOSFET’in teknik raporu incelendiğinde yüksek verim ve 

güvenirlik açısından uygun gerilim seviyelerinin -3.3V (açık devre durumunda kapı 

pini gerilimi) ve 15V (kapalı devre durumda kapı pini gerilimi) olması gerektiği 

önerilmektedir. UCC21750 kodlu kapı sürücü entegresi fonksiyonel diyagramı ve 

şematik çizimi Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’de verilmiştir. Şekil 5.7 ve Şekil 5.8’e link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

UCC21750 kodlu kapı sürme entegresinin düşük gerilim ve yüksek gerilim kısmı 

birbirinden izolelidir. Bu sebepten dolayı düşük gerilim ve yüksek gerilim kısımlarının 

ayrı olarak beslenmelidir. Yüksek gerilim kısmındaki besleme MOSFET’in 

sürmesinde de kullanılmaktadır. İzoleli gerilimi elde etmek için izoleli DC-DC 

dönüştürücü kullanılmıştır. Şekil 5.9’da A fazının yükselen taraftaki kapı sürme 

devresinin beslemesi gösterilmiştir. Şekil 5.9’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

https://we.tl/t-erJZtas987
https://we.tl/t-EqMMpMG0gc
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Motor sürme işlemi dinamik bir sistem olduğundan bazı korumaları da 

gerektirmektedir. Kapı sürme esnasında karşılaşılabilecek bazı sorunlara karşı önlem 

alınmıştır. Seçilen entegre desaturasyon korumasına sahiptir. Teknik raporundan 

faydalanarak, desaturasyon koruması için uygun diyot ve kapasite seçimleri yapılmış 

ve devreye eklenmiştir. Desaturasyon korumasına ait şematik çizim Şekil 5.10’da 

gösterilmiştir. Şekil 5.10’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

UCC21750 entegresinin düşük gerilim kısmında yer alan PWM+ ve PWM- pinleri 

entegrenin içinde karşılaştırılmaktadır. PWM+ pini ile PWM- pinlerinin aynı yüksek 

kenarda olduğu durumlarda anahtarlama yapılmamaktadır. Bu özelliğinden 

faydalanılarak aynı faz kolundaki MOSFET’lerin aynı anda kapalı devre durumuna 

geçmesi engellenmiştir. 

5.1.1.5. Akım Sensörü  

Akım sensörü bir noktadan geçen akımı ölçerek akım değerine oranla çıkış sinyali 

üreten bir ölçüm elemanıdır. Motor sürücü donanımında kullanılmak üzere ALLEGRO 

Microsystems firmasının ait ACS770 serisi akım sensörü seçilmiştir. Bu sensör AC ve 

DC akım ölçme, 100 μΩ dahili iletken direnci ile düşük güç kaybı, sensör tasarımında 

kullanılan galvanik izolasyon yöntemi ile gürültüleri en aza indirerek çıkış sinyalinin 

daha sağlıklı olması, ölçülen akım başına 4.1 µs cevap verme süresi gibi özelliklere 

sahiptir. Ayrıca diğer akım sensörlerinden daha yüksek çözünürlüğe ve lineerliğe 

sahip olması da seçilmesine neden olmuştur. Geçmiş yarışlarda ve gelecek yarışlar 

göz önünde bulundurularak akım sensörünün 100A’e kadar ölçüm yeteneğine sahip 

olması uygun bulunmuştur. ACS770 Akım sensörü, akım sensörü güç katı devre 

şeması ve akım sensörü kontrol katı devre şeması Şekil 5.11, Şekil 5.12. ve Şekil 

5.13.’te gösterilmiştir. Şekil 5.11, Şekil 5.12 ve Şekil 5.13’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

5.1.1.6. Gerilim Sensörü 

Galvanik izoleli olması ve geniş ölçüm aralığına sahip olması sebebi ile TEXAS 

INSTRUMENTS firmasına ait AMC1311 gerilim sensörü entegresi gerilim sensörü 

olarak tercih edilmiştir. Batarya bara gerilimini okumak için 1 adet gerilim sensörü 

kullanılmıştır. Entegrenin iki tarafı izoleli olarak beslenmesi gerektirmektedir. 2 taraf 

arasındaki izolasyonun sağlanması için izoleli DC-DC dönüştürücü kullanılmıştır. 

AMC1311 referans uygulama devresi, gerilim sensörü besleme devresi ve gerilim 

sensörü güç katı şematiği Şekil 5.14., Şekil 5.15. ve Şekil 5.16’da gösterilmiştir. Şekil 

5.14., Şekil 5.15. ve Şekil 5.16’ya link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.2. Kontrol Kartı 

Kontrol kartı bölümünde gerekli sensörlerden gelen bilgiler alınır, farklı birimler 

birbirleriyle haberleşir, anahtarlama sinyalleri oluşturulur ve kontrol algoritması işlenir. 

5.1.2.1. Mikrodenetleyici kartı 

Mikrodenetleyici kartının seçiminde kullanılan kontrol tekniğinin özellikleri 

doğrultusunda seçim yapılmıştır. Kullanılan kontrol tekniğinde faz akımlarını ölçmek 

https://we.tl/t-AJM0KCSxRs
https://we.tl/t-uCMvRseFe6
https://we.tl/t-RG5JNzygcC
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için yüksek çözünürlüklü ADC birimine, araçtaki diğer birimlerle haberleşmenin 

sağlanması için CAN birimine, anahtarlama elemanlarını tetiklemek için PWM 

birimine, rotor konumunu belirlemek için kullanılan hall sensörlerinin ve artımlı 

enkoderin çıkışına uygun input capture birimine sahip bir mikrodenetleyiciye ihtiyaç 

duyulmuştur. Güç elektroniği uygulamalarında sıklıkla kullanılan, birbirine bağlı PWM 

çiftleri ile birbirini tersleyen PWM sinyalleri üretebilen, PWM geçişleri arasında ölü 

zaman özelliği bulundurarak bara geriliminin kısa devre olmasını engelleyebilen, 

yüksek çalışma frekansı, yüksek doğruluk ve düşük gecikme süresi ile etkin kontrol 

imkanı sağlayan, hem yazılımsal olarak hem de dışarıdan tetikleme ile anahtarlamayı 

durduran Trip-Zone özelliğinin bulunduran, PWM birimi ile ADC birimini senkron 

olarak çalıştırabilen Texas Instruments firmasına ait C2000 mikrodenetleyici ailesinin 

TMS320F28335 mikrodenetleyici kitinin kullanılması kararlaştırılmıştır. TI 

TMS320F28335 Mikrodenetleyici kartı Şekil 5.17’de gösterilmiştir. Ayrıca kontrol 

algoritmalarının MATLAB Simulink ile model tabanlı oluşturularak kod üretilebilmesi 

kolaylık sağlamaktadır. Şekil 5.17’ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Mikrodenetleyici kartı şematiği, motor sürücün kontrol yazılımında kullanılması 

planlanan pinlere göre oluşturulmuştur. Oluşabilecek gürültülerden 

mikrodenetleyicinin etkilenmesini önleme amacıyla 100nF bypass kapasitörü 

kullanılmıştır. Mikrodenetleyici kartı soket devresi Şekil 5.18.’de gösterilmiştir. Şekil 

5.18’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.2.2. Hall Sensörü 

Rotor konumunu elde etmek için otomotiv seviye hız ve pozisyon tespit etme 

uygulamalarında kullanılmakta olan Melexis firmasına ait S1881 Hall sensörü 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Giriş gerilimi 3.5V ile 24V arası, çalışma akımı 50mA 

ve sensörün tetiklenme süresi 0.25μs’dir. Sensör duyarlılığı ±0.5mT- ±9.5mT’dır. 

Manyetik alan ortadan kalktığı zaman son kutuplanma durumunun lojik seviyesini 

çıkışta tutması nedeniyle manyetik bir hafızaya sahiptir ve manyetik histerezis 

sayesinde çıkıştaki dalgalanma önlenmektedir. Şekil 5.19.’da kullanılan sensöre ait 

paket yapısı, çıkış seviyesi ve akı yoğunluğuna bağlı olan histerezis grafiği ve 

kutuplanmasına ait çıkış seviyesi gösterilmiştir. Hall sensörü devre tasarımı Şekil 

5.20’de gösterildiği gibi uygulama devresi referans alınarak tasarlanmıştır. Şekil 5.19 

ve Şekil 5.20’ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Hall sensorünü gürültülerden koruma amacıyla hall sensörü ISE1212A izoleli DC-DC 

kullanılarak 12V beslemesinden izole edilmiştir. Şekil 5.21’de ISE1212A ait uygulama 

referans devresi verilmiştir. Şekil 5.21’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Hall sensörlerinden gelen sinyal 7kΩ, 5kΩ gerilim bölücü uygulanarak 5V gerilim 

bölücü uygulanarak ve ISO7240CDWR dijital izolasyondan geçerek mikrodenetleyici 

pinine gitmektedir. Böylelikle izolasyon sağlanmış ve hall sensöründen gelen veriler 

gürültülerden arındırılmıştır. Şekil 5.22’de kontrol kartı besleme devresi 

gösterilmektedir. Şekil 5.22’ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

https://we.tl/t-b9JOJirlZa
https://we.tl/t-2PdYg4wlFh
https://we.tl/t-vGI8SZOn2e
https://we.tl/t-CtW1MfJXgk
https://we.tl/t-9aUvWuf5pF
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5.1.2.3. Haberleşme Protokolü 

Araç içerisinde birimlerin haberleşebilmeleri için CAN Haberleşme Protokolü 

kullanılmıştır. CAN Haberleşme Protokolünün otomotiv standardı olması bu 

protokolün seçiminde rol oynamıştır. Texas Instruments firmasına ait 

TCAN1042HGVDQ1 CAN entegresi, birimlerin ortak kullanması için seçilmiştir. CAN 

entegresine ait devre tasarımı Şekil 5.23’te verilmiştir. Şekil 5.23’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

5.1.2.4. Sıcaklık Sensörü 

LM05-473 NTC termistörünün sıcaklık sensörü olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. 

-55 ile 150 derece ölçüm aralığına sahiptir. Şekil 5.24. sıcaklık sensörünü 

göstermektedir ve Şekil 5.25.’te devre şematiği verilmiştir. Şekil 5.24 ve Şekil 5.25’e 

link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.2.5. Trip-Zone Yönetimi 

Trip-Zone, donanımsal olarak kapı sürücü entegresinde oluşan herhangi bir sorun 

sonucu üretilen hata sinyali veya yazılımsal olarak herhangi bir akım, sıcaklık, gerilim 

sensörünün problem oluşturabilecek seviyelere gelmesi sonucunda bir 

mikrodenetleyici pininin tetiklenmesi ile anahtarlama elemanlarının anahtarlamasını 

durduran mikrodenetleyicinin sahip olduğu bir özelliktir.  Şekil 5.26.’da gösterilen 

devre şemasında bir VE kapısı kullanılarak Trip-Zone devre tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.26’ya link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.1.2.6. Kontrol Katı Beslemesi 

Kontrol kartında kullanılmak üzere belirlenen devre elemanlarına uygun olarak 3.3V, 

5V, ±12V olacak şekilde 4 farklı gerilim seviyesini elde etmek için kontrol kartı 12V 

gerilim uygulanmıştır. Gerilim sensörünün kullanılabilmesi için ±12V’a ihtiyaç vardır. 

Bunun için ISE0503A DC-DC dönüştürücü kullanılması kararlaştırılmıştır. Şekil 

5.27’de DC-DC dönüştürücüye ait devre tasarımı bulunmaktadır. Şekil 5.27’e link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Gerilimi 12 Volt’tan 7 Volt’a dönüştürmede MP1584EN SMPS devresi kullanılmıştır. 7 

Volt’tan 5 Volt’a dönüştürmede ZLDO1117G50TA LDO entegresi kullanılmıştır ve 5 

Volt’tan 3.3 Volt geriliminin elde edilmesi için TPS79533DCQR entegresi 

kullanılmıştır.  Şekil 5.28’de kontrol katı besleme devre tasarımı verilmiştir. Şekil 

5.28’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.2. Kontrol Algoritması 

Motorun kontrolü için Field Oriented Control (FOC) tekniğinin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Bu tekniğin kullanılması ile tork dalgalanmaları en aza indirgenir ve 

farklı hız seviyelerinde yüksek motor verimliliği sağlanır.  

FOC uygulayabilmek için rotor akısının o anki açısının ve statordaki 3 fazlı akımdan 

en az 2 tanesinin bilinmesi gerekmektedir. Sensörler yardımıyla ölçülen iki faz akımı 

ve bunlardan elde edilen üçüncü faz akımı öncelikle Clarke dönüşümlerinden 

geçirilerek birbirine dik 2 akım cinsinden ifade edilir. Clarke dönüşümünün sonunda 

https://we.tl/t-C2m7E4sdrj
https://we.tl/t-5FIg5zVSPL
https://we.tl/t-NwLp6Xvvgj
https://we.tl/t-Fao4MEK3ES
https://we.tl/t-oNjEjrPgZf
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akımlar -  eksenine aktarılmış olur. -  ekseni durgun bir eksendir. Clarke 

dönüşümü formülleri 5.3 ve 5.4 denklemlerinde verilmiştir ve Clarke Dönüşümünün 

koordinat sisteminde gösterimine Şekil 5.29.’da gösterilmiştir. Şekil 5.29’a link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

 

   (5.3) 

(5.4) 

 

Clarke dönüşümüyle elde edilen akımlar Park dönüşümlerinden geçirilir. Park 

dönüşümü akım vektörlerini durgun eksenden (α-β) hareketli eksene (d-q) aktarır. d-q 

ekseni rotorun açısal hızı ile aynı hızda döner (senkron) ve bu sayede akımlara doğru 

akım gibi davranılabilir ve yüksek hızlarda motorun kontrolü kolaylaşmış olur. θ rotor 

akısının açısı olmak üzere Park dönüşümü formülleri 5.5 ve 5.6 denklemlerinde 

gösterilmiştir ve Şekil 5.30.’da Park dönüşümünün koordinat sistemindeki görüntüsü 

verilmiştir. Şekil 5.30’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

 

(5.5) 

(5.6) 

 

Park dönüşümleri aracılığıyla elde edilen akım değerleri referans akım değerleriyle 

karşılaştırılarak bir hata sinyali üretilir ve bu hata sinyali PID blokları ile işlenerek bir 

düzeltme voltajı haline getirilir.  

PID (Propertional Integral Derivative) kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan 

geri beslemeli denetleyici yöntemlerinden biridir. Bu denetleyiciler sürekli olarak 

hatayı yani istenilen durum ile hali hazırda var olan durumun arasındaki farkı 

hesaplar ve bu hatayı en aza indirgemeye yönelik çıktı üretir. PID kontrol algoritması 

üç parametre aracılığıyla kontrol eylemini gerçekleştirir. Çeşitli uygulamalarda uygun 

kontrolü sağlama amacı ile bazı parametrelerin kullanılmaması söz konusu olabilir. 

Bu şekilde yapılan kontrol işlemlerinde ilgili parametrenin yokluğuna bağlı olarak PI, 

PD, P veya I gibi isimlendirmeler yapılır ve kullanılmayan parametrenin katsayısı 0 

olarak verilir. Gürültü sinyalinin yoğun olduğu sinyallerin kontrolünde türev işleminin 

toplama katılması sistemi dengesizleştireceğinden ötürü PI kontrolcüleri yaygın 

olarak tercih edilir. 

PID parametrelerinin hangisinin ne oranda kullanılacağını belirlemek için KP, Ki ve Kd 

katsayıları kullanılır. Parametreler ihtiyaca göre ayarlanarak sistemin cevap verme 

hızı veya daha dengeli olması gibi özellikleri ayarlanmış olur. Bu işleme “Tuning” 

denir. 

Sonuç olarak PID bloklarına Id ve Iq akımları girdi olarak verilir ve Vd ve Vq referans 

voltaj vektörleri çıktı olarak alınır.  

https://we.tl/t-Q8THE9Oe45
https://we.tl/t-QPZxITBwfk


42 
 

Vd ve Vq referans voltaj vektörlerini hareketli eksenden (d-q) durgun eksene (α-β) 

aktarmak için ters Park dönüşümü kullanılır. Sonuç olarak Vα ve  Vβ voltaj vektörleri 

elde edilmiş olur. Ters Park dönüşüm formülleri 5.7 ve 5.8 denklemlerinde, koordinat 

sistemindeki gösterimi Şekil 5.31’de gösterilmiştir. Şekil 5.31’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir. 

 

(5.7) 

(5.8) 

 

 

FOC algoritması genel blok yapısı Şekil 5.32’de gösterilmiştir. Şekil 5.32’ye link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Anahtarlama kayıplarını ve çıkış akım-gerilimindeki harmonik bozulmaları azalttığı ve 

giriş gerilimin daha etkin kullanılmasını sağladığı için Space Vector PWM (SVPWM) 

yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır.  

SVPWM uygulanabilmesi için en az 3 bacaklı, 6 transistörlü bir eviriciye ihtiyaç 

duyulur. Bu transistörler farklı kombinasyonlarla açılıp kapatılarak farklı durumlar elde 

edilir. Bu durumlardan bir bacaktaki 2 transistörün de açık olduğu durum kısa 

devreye sebep olurken 2 transistörün kapalı olduğu durumda akım geçişi olmaz. Geri 

kalan durumlarda ise basit vektörler ve sıfır vektörler oluşur.  

Basit vektörler space vektörün çalışma alanını 6 parçaya böler. İstenilen açı 

değerlerinde space vektör üretilebilmesi için space vektöre en yakın 2 basit vektör 

kullanılır. Bu 2 basit vektörün aktif kalma sürelerine bağlı olarak ortalama bir vektör 

elde edilir ve bu vektör space vektördür. 

5.2.1. MATLAB-Simulink Model Tabanlı Motor Sürücü Yazılımı  

Simulink, MATLAB ile entegre edilmiş, özellikle her türlü dinamik sistemlerin 

modellenmesi, performans testlerinin, simülasyonların ve analizlerin yapılması için 

çok kullanışlı bir ortamdır. Ayrıca Simulink’te oluşturulan modeller tek komutla 

gömülü sistemlerde kullanılmak adına C veya C++ koduna dönüştürülüp desteklenen 

mikrodenetleyiciye aktarılabilir.  

Simulink’te üretilecek modelin yazılıma dönüştürülmesi için Embedded Coder’in 

kullanılmasına karar verilmiştir. Embedded Coder’in seçilmesindeki önemli özellikler: 

döngü içi işlemci le testler yapabilmesi, simulink modelinden direkt olarak otomatik 

derleme ve yürütmesi, harici mod kullanarak gerçek zamanlı parametre ayarlama ve 

kaydetmesi, adc, pwm, epwm, ecap, eqep gibi çevre birimlerinin kütüphanelerinin 

bulunması ve neredeyse tüm üretim işlemcilerde etkin gerçek zamanlı yürütme için 

ansı/ıso c, c++ floating-point ve fixed-point içeren kod oluşturmasıdır. 

Şekil 5.33’te motor sürücü kontrol yazılımı blok diyagramı gösterilmiştir. Kontrol 

algoritması 3 farklı ana kısım altında toplanmıştır. İlk alan ADC, CAN Receive ve hall 

https://we.tl/t-jD048XPLFK
https://we.tl/t-dhXGnkKb7H
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sensörü kesmelerinin gerçekleştiği kısımdır. İkinci kısımda 10Hz frekansa sahip bir 

task oluşturulmuştur. Bu task’ta kontrol algoritması sonucu oluşturulan verilerden 

oluşan 2 CAN paketi hatta gönderilir ve sıcaklık sensörü ölçümü burada gerçekleşir. 

Üçüncü kısımda 100Hz frekansa sahip bir task oluşturulmuştur. Bu task içerisinde 

hatta daha hızlı gönderilmesi gereken CAN paketi hatta gönderilir. Şekil 5.33’e link 

üzerinden ulaşılabilmektedir. 

ADC kesmesiyle MOSFET’leri anahtarlamak için kullanılan PWM modülünde 

sensörlerden en az gürültülü seviyede okuma yapmak için orta noktasında 

gerçekleştirilir. ADC kesmesi ile kontrol algoritması çalışmaya başlamaktadır. Kontrol 

algoritması 3 ana bölümden oluşmaktadır. Genel kontrol algoritması yapısı Şekil 

5.34’te gösterilmiştir. Bunlardan ilki sensörlerden elde edilen ADC değerleri ile 

kalibrasyon yapılarak gerilim ve faz akım değerleri, giriş yakalama modülü 

kullanılarak pozisyon ve hız değerleri elde edilir.  Kontrol algoritması için gerekli 

girdilerin ölçeklendirildiği blok Şekil 5.35’te gösterilmiştir. Şekil 5.34 ve Şekil 5.35’e 

link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Sensörlerden elde edilen veriler ve CAN’den alınan veriler öncelikle bir hata tespit 

algoritmasından geçirilir. Geri besleme sensörleriyle ilgili bilgiler 5.1. Devre Tasarımı 

kısmında verilmiştir. Hata tespit algoritmasında aşırı-düşük akım, aşırı-düşük gerilim, 

yüksek sıcaklık korumaları gerçekleştirilir. Eğer mevcut sistem girdilerinden herhangi 

biri kullanıcı tarafından parametrik olarak belirlenen limitler içerisinde değilse 

işlemcinin Tripzone pini tetiklenir ve MOSFETlerin anahtarlamasını keserek sistemin 

korumasını sağlamaktadır. Herhangi bir hata durumunda o hatanın işareti oluşturulur 

ve işaretler CAN’e iletilir. Hata tespit algoritması Şekil 5.36’da gösterilmiştir. Şekil 

5.36’ya link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Hataları kontrol edilen veriler simülasyon çalışmalarında elde edilen Field Oriented 

Control algoritmasına girdi olarak verilir. Oluşturulan kontrol algoritması Şekil 5.37’de 

gösterilmiştir. Şekil 5.37’ye link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Kontrol algoritması sonucu elde edilen doluluk oranları Şekil 5.38’de gösterilen PWM 

bloklarına iletilir. Böylece oluşturulan PWM’ler kapı sürücülere iletilir. Şekil 5.38’e link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

FOC bloklarında elde edilen veriler ilgili birimlere gönderilmek üzere belirlenen CAN 

ID’leri için verilerin paketlenerek gönderileceği CAN Transmit bloklarına iletilir. CAN 

Transmit blokları Şekil 5.39 ve Şekil 5.40’ta gösterilmektedir. Şekil 5.39 ve Şekil 

5.40’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.3. Simülasyon Çalışmaları 

Motor sürücü simülasyon çalışmaları için PSIM ve MATLAB programları eş zamanlı 

olarak kullanılmıştır. PSIM, motor sürücünün devre modellemesi için; MATLAB 

Simulink, kontrol algoritması modellemesi için kullanılmıştır. 

https://we.tl/t-HQNiH3Kg2h
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https://we.tl/t-BBQ178WobH
https://we.tl/t-POcgtReO4x
https://we.tl/t-1BrvyWX2Lb
https://we.tl/t-TFQjdCRvc0


44 
 

5.3.1. Motor Sürücü Devre Modellemesi 

PSIM, güç elektroniği ve elektronik devre simülasyonlarının modellenmesi için 

kullanılan bir simülasyon programıdır. PSIM aracılığı ile bataryalar, farklı elektrik 

motorları, pasif ve aktif devre elemanları gibi donanımları detaylı bir şekilde 

modelleyerek gerçeğe yakın sonuçlar alınabilir ve anahtarlama ve iletim kayıpları 

kolay bir şekilde simüle edilebilir. Ayrıca MATLAB Simülink’le eş zamanlı bir şekilde 

çalışabilmesinden ötürü motor sürücü devre modellemesi ve analizi için PSIM 

programı tercih edilmiştir.   

PSIM programı üzerinde modellenmiş olan ve motor sürücü devresinde kullanılması 

planlanan elektronik devrenin genel yapısı Şekil 5.41.de gösterilmiştir. Şekil 5.41’e 

link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.3.1.1. Batarya modellemesi 

NCR18650BF Lityum-Iyon batarya hücresi kullanılarak 28 seri 6 paralel olarak 

batarya paketi tasarlanmıştır.  Batarya paketinin modellemesi Şekil 5.42’de 

gösterilmiş olan katalog bilgisinden ve Şekil 5.43’te gösterilmiş olan deşarj eğrisinden 

yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.42 ve Şekil 5.43’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

5.3.1.2. DC Bara Modelleme 

İnverter devresinin önemli komponentlerinden biri DC baradır. DC bara 

modellemesine kapasitenin hesaplanmasıyla başlanmıştır. Yaklaşık 3500µF kapasite 

değerine karşılık gelecek 3 adet film kapasitör ve 6 adet elektrolitik kapasitör paralel 

şekilde kullanılmıştır. Kullanılan kapasiteler akım dalgalanmalarından kaynaklanan 

gerilim dalgalarının ve kayıpların azalmasına neden olmuştur. Kullanılması planlanan 

kapasitelerin katalog bilgilerinden yararlanılarak PSIM üzerinde modellemeleri 

yapılmıştır. ESL ve ESR değerlerinin hesaplamaları Denklem 5.9 ve Denklem 5.10 

de gösterilmiş denklemler aracılığıyla yapılmıştır. Elektrolitik ve film kapasite 

modellenmesi Şekil 5.44’te gösterilmiştir. Şekil 5.44’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

 

                                            

(5.9) 

                          

(5.10) 

5.3.1.3. MOSFET Modelleme 

MOSFET modellemesi için katalog bilgilerinden alınan bilgiler düzeltme ve yönetme 

kolaylığından ötürü cihaz veri tabanı üzerinden girilmiştir. Şekil 5.45. ve Şekil 5.46.’da 

https://we.tl/t-sFchmoWgQf
https://we.tl/t-ehJc63UuYw
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katalog bilgileri ve sisteme girilmesi gösterilmiştir. Şekil 5.45 ve Şekil 5.46’ya link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Katalog bilgilerinden yararlanılarak ters diyotun ileri yönlü karakteristik grafiği 

çizilmiştir. Ters diyot katalog bilgileri Şekil 5.47.’de gösterilmiştir. Şekil 5.47’e link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

İnverter devresine MOSFET veri tabanının eklenmesinden sonra kayıp devre 

bağlantıları yapılmıştır. Simülink bağlantısından elde edilen PWM sinyaline death 

time eklenerek MOSFET’ler sürülmüştür. IPP051N15N5AKSA1 MOSFET 

modellenmesi, Simulink bağlantılı dead time modülü ve termal devre Şekil 5.48. Şekil 

5.49. ve Şekil 5.50’de gösterilmiştir. Şekil 5.48. Şekil 5.49. ve Şekil 5.50’ye link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.3.2. Motor Sürme Tekniğinin Modellenmesi 

Motor sürme tekniğinin modellenmesi için çeşitli kaynaklardan yapılan araştırmalar 

sonucunda FOC tekniğinin kullanılması kararlaştırılmış ve MATLAB Simulink 

üzerinden modelleme gerçekleştirilmiştir. [14,15] Tasarlanmış olan motor sürücü 

kontrol modeli Şekil 5.51’de gösterilmiştir. Şekil 5.51’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir. 

Motor sürücü devre modeli PSIM üzerinden, motor sürme tekniği Simulink üzerinden 

tasarlandığı için aradaki bağlantıyı kurmak üzere PSIM programında bulunan 

SimCoupler modülü kullanılmıştır. Bu modül, güç devrelerinin orijinal devre 

formlarında uygulanmalarını ve simüle edilmelerini sağladığından ötürü elektrik 

devreleri ve motor sürücüleri içeren bir sistem kurma ve simüle etme süresi önemli 

ölçüde kısalır ve daha kolay bir hal alır. Ayrıca Simulink araçları kullanılarak PSIM’nin 

kontrol simülasyon yeteneği arttırılır.  

İki programın eş zamanlı kullanımı şu şekildedir: PSIM’de ölçülen motor faz akımları 

ile rotor açısı kontrol algoritmasında kullanılabilmek üzere Simulink’e gönderilir. 

Ardından gelen bilgiler Simulink’teki kontrol algoritmasında işlenir ve bu süreç 

sonucunda elde edilen PWM sinyalleri tekrardan PSIM’deki motor sürücü devre 

modeline gönderilir. SimCoupler bloğu Şekil 5.52’de gösterilmiştir. Şekil 5.52’ye link 

üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Kontrol algoritmasının 3 seviyede gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.  

1. seviyede Vd ve Vq değerleri kullanılarak Space Vektör PWM (SVPWM) aracılığı ile 

MOSFET’lerin anahtarlaması gerçekleştirilmiştir. SVPWM bloğu çeşitli kaynaklardan 

yararlanarak Şekil 5.53’te gösterildiği gibi modellenmiş ve test edilmiştir. Test 

sonuçları Şekil 5.54’te gösterilmiştir. Şekil 5.53 ve Şekil 5.54’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

2. seviyede PSIM’de oluşturulan motor sürücü donanım modelinden SimCoupler 

modülü aracılığı ile Ia ve Ib faz akımları alınmış ve alınan bu akım değerleri önce 

Clarke sonra Park dönüşümünden geçirilerek kontrol için gerekli olan Id ve Iq akımları 

elde edilmiştir.  Id akımının referans değeri sıfır olarak, Iq akımının referans değeri 

https://we.tl/t-hhiQ41UvyU
https://we.tl/t-hhiQ41UvyU
https://we.tl/t-hhiQ41UvyU
https://we.tl/t-sX8uGeK6fr
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https://we.tl/t-GTx3xvLNxh
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elde edilmek istenen tork’a göre belirlenmiştir. Clarke ve Park dönüşümleri aracılığı 

ile elde edilen Id ve Iq değerleri ile bu akımların referans değerleri PI 

kontrolcülerinden geçirilerek Vd ve Vq düzeltme gerilimleri elde edilmiştir. Bu 

aşamanın ardından elde edilmiş olan Vd ve Vq değerleri decoupling işlemine tabi 

tutularak Vd ve Vq’daki ani değişimlerin birbirlerini etkilemesi engellenmiştir. Böylelikle 

ani değişimlerde ani yüksek akımlar engellenmiştir. Decoupling bloğu Şekil 5.55’te 

gösterilmiştir. Şekil 5.55’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Elde edilen düzeltme voltajları Ters-Park dönüşümünden geçirilerek durgun 

düzlemde Valfa ve Vbeta elde edilmiştir. Ardından Valfa ve Vbeta değerleri kullanılarak 

SVPWM aracılığı ile elde edilen anahtarlama sinyalleri MOSFET’lere gönderilmiştir. 

SVPWM bloğu çeşitli kaynaklardan yaralanarak kontrol edilmiştir. [16] Bu seviyede 

kapalı döngü Id ve Iq kontrolü sağlanmıştır ve simülasyon çalışmaları yapılarak PID 

katsayıları belirlenmiştir. Clark dönüşümü, Park dönüşümü, PID kontrol bloğu ve ters 

park dönüşümü blokları Şekil 5.56, Şekil 5.57, Şekil 5.58 ve Şekil 5.59’da 

gösterilmiştir. Şekil 5.56, Şekil 5.57, Şekil 5.58 ve Şekil 5.59’a link üzerinden 

ulaşılabilmektedir. Simülasyondan alınan sonuçları Şekil 5.60 ve Şekil 5.61’de 

gösterilmiştir. Şekil 5.60 ve Şekil 5.61’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

3. seviyede PID kontrol sistemi kullanılarak referans edilen hız değerine göre bir 

kontrol yapılmıştır. Öncelikle istenilen hız değeri geliştirilen rampa fonksiyonundan 

geçirilmiş ve böylelikle talep edilen hız belli bir sürede uygulanmıştır. Dolayısıyla 

kontrolün daha stabil olması sağlanmıştır. Daha sonra anlık hız ile istenen hız PID 

kontrolcü ile işlenerek istenen tork değeri elde edilir. Elde edilen tork değeri Mapping 

bloğuna girdi olarak verilir. Bu blokta tasarımları yapılan motorun mevcut hız ve tork 

talebine göre değişen ID-IQ değerlerinin grafikleri matris olarak girilmiştir. Motor 

karakteristiğinden dolayı değişen durumlara uygun referans ID ve referans IQ 

değerleri elde edilmiştir. Böylelikle motora en uygun gerilimi uygulayacak 

anahtarlama sinyalleri oluşturularak daha verimli bir sürüş elde edilmiştir.  5.62’de hız 

kontrol bloğu görülmektedir ve Şekil 5.63’te Mapping bloğu gösterilmektedir. Şekil 

5.62 ve Şekil 5.63’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.3.3. Anahtarlama Elemanı Kayıpları 

Anahtarlama kayıplarının hesaplaması PSIM programı üzerinden yapılmıştır. 

MATLAB Simulink programı ile oluşturulan kontrol algoritması eş zamanlı olarak 

çalıştırılarak oluşabilecek MOSFET ve diyotun kayıp değerleri farklı Irms değerleri 

için simüle edilmiştir. Yükselen kenar ve alçalan kenar mosfet güç kayıpları 

simülasyon sonuçları Şekil 5.64 ve Şekil 5.65’te gösterildiği gibidir. Şekil 5.64 ve Şekil 

5.65’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Motor sürücü modeli farklı akım değerlerinde simüle edilmiş ve motor sürücü 

veriminin %98,87 olduğu görülmüştür. Simülasyonda kontrol katı kayıpları göz ardı 

edilmiştir. Yapılan simülasyon sonucu elde edilen verim grafiği Şekil 5.66’da 

gösterilmiştir. Şekil 5.66’ya link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

https://we.tl/t-HNtC72WWFr
https://we.tl/t-KfDgoFC9hq
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5.4. Baskı Devre Çalışmaları  

Motor sürücü baskı devre tasarım çalışmaları güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü 

olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde kullanılan devre 

elemanlarının kütüphaneleri, şematik devre tasarımları ve baskı devre tasarımları 

Altium Designer programında oluşturulmuştur ve tarafınıza iletilmiştir. Baskı devre 

çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve bakır levhanın soldermask 

ile iyi bir şekilde izole edilmesi için baskı devre firması tercih edilmiştir. Bunun 

sonucunda üretimi gerçekleştirilen baskı devre ürünlerimiz şekillerde 

gösterilmektedir. Baskı devre üretimi için kullanılan gerber dosyalarına link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.   

5.4.1. Güç Katı 

Şekil 5.67’de güç katı üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.68’de güç katı üst yüzey 3 

boyutlu görüntüsü, Şekil 5.69’da güç katı alt yüzey PCB tasarımı ve Şekil 5.70’te güç 

katı alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 5.67, Şekil 5.68, Şekil 5.69 ve 

Şekil 5.70’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.4.2. Kontrol Katı 

Şekil 5.71’de kontrol katı üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.72’de kontrol katı üst yüzey 

3 boyutlu görüntüsü, Şekil 5.73’te kontrol katı alt yüzey PCB tasarımı ve Şekil 5.74’te 

Kontrol katı alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 5.71, Şekil 5.72, Şekil 

5.73 ve Şekil 5.74’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.4.3. Kapı Sürücü  

Baskı devre tasarımı yapılırken güncel motor sürücü güç kartı donanımına uygun 

olmasına dikkat edilmiştir. Motor sürücü kapı sürücü bağlantılar pin-header ile 

yapılmaktadır. Kapı sürücü motor sürücü kontrol kartına da pin-header ile 

bağlanmaktadır. 

Şekil 5.75’te kapı sürücü üst yüzey PCB tasarımı, Şekil 5.76’da kapı sürücü üst 

yüzey 3 boyutlu görüntüsü, Şekil 5.77’de kapı sürücü alt yüzey PCB tasarımı ve Şekil 

5.78’de kapı sürücü alt yüzey 3 boyutlu görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 5.75, Şekil 

5.76, Şekil 5.77 ve Şekil 5.78’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.4.4. Hall Sensör Kartı 

Rotor konumunu tespit etmek için motor üzerine yerleştirilen hall sensörleri kullanılır. 

Hall sensörleri için ek bir PCB tasarımı yapılmıştır. Hall sensörleri belirlenen kılavuz 

çizgilerine uygun bir şekilde Şekil 5.79’da gösterildiği gibi tasarlanmıştır. Baskı devre 

çalışmaları Şekil 5.80’de gösterilmiştir. Şekil 5.79 ve Şekil 5.80’e link üzerinden 

ulaşılabilmektedir.  

5.5. Üretim Aşamaları  

Üretim için PCB kartlarının çizimi ve basımı, elektriksel testlerinin yapılması, devre 

elemanlarının tedarik edilmesi ve dizimi seklinde bir sürecin gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır. Basım işlemi tamamlanan PCB’lerin üzerinde elektriksel testler 

https://we.tl/t-ooITdfAUDK
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yapılmış, yollarda bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Sonrasında gerekli malzemeler 

tedarik edilmiş ve dizim işlemi gerçekleştirilmiştir. Lehimleme işlemine ait görüntüye 

link üzerinde ulaşılabilmektedir. Lehimlenen komponentlerin elektriksel testleri 

yapılarak doğru çalıştıkları kontrol edilmiştir. Ekonomik maliyetlere dair detaylı bilgi 

5.8. Mazlemelerin Faturalandırılması bölümünde verilmiştir.  

Baskı devreden alınan güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü devreleri ve devre 

elemanı dizgileri bu kısım içerisinde gösterilmektedir. Motor sürücü donanımı Şekil 

5.81’de gösterilmiştir. Şekil 5.81’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.5.1. Güç Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi 

Şekil 5.82’de güç katı üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.83’te güç katı üst yüzey devre 

elemanı dizgisi, Şekil 5.84’te güç katı alt yüzey PCB üretimi ve Şekil 5.85’te güç katı 

alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. Şekil 5.82, Şekil 5.83, Şekil 5.84 ve 

Şekil 5.85’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.5.2. Kontrol Katı PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi 

Şekil 5.86’da kontrol katı üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.87’de kontrol katı üst yüzey 

devre elemanı dizgisi, Şekil 5.88’de kontrol katı alt yüzey PCB üretimi ve Şekil 

5.89’da kontrol katı alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. Şekil 5.86, Şekil 

5.87, Şekil 5.88 ve Şekil 5.89’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.5.3. Kapı Sürücü PCB Baskı Devre ve Komponent Dizimi 

Şekil 5.90’da kapı sürücü üst yüzey PCB üretimi, Şekil 5.91’de kapı Sürücü üst yüzey 

devre elemanı dizgisi, Şekil 5.92’de kapı sürücü alt yüzey PCB üretimi ve Şekil 

5.93’te kapı Sürücü alt yüzey devre elemanı dizgisi gösterilmiştir. Şekil 5.90, Şekil 

5.91, Şekil 5.92 ve Şekil 5.93’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.5.4. Hall Sensör Verisi ve Motor Faz Kalibrasyonu 

Anahtarlama ve Field Oriented Control algoritmasının doğru bir şekilde çalışması için 

gerekli Hall sensörünün motor üzerindeki konumu önemlidir. Hall sensörü sinyalleri 

ve fazlar arasındaki gerilim osiloskop yardımı ile senkronize edilerek konumlandırma 

yapılmıştır. Hall sensörünün konumlandırılması ve osiloskop görüntüsü Şekil 5.94 ve 

Şekil 5.95’te verilmiştir. Şekil 5.94 ve Şekil 5.95’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.6. Motor Sürücü Verimliliği 

Motor sürücü verimlilik testleri farklı hız ve yük değerlerinde Şekil 5.96’da gösterilen 

motor test standında gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.96’ya link üzerinden 

ulaşılabilmektedir. PID katsayıları test standında üzerine tork uygulanarak kalibre 

edilmiştir. Test çalışmalarına ait görsel ve Simulink’de oluşturulmuş arayüze UART 

protokolü ile aktarılan faz akımları, pozisyon, SVPWM sinyalleri Şekil 5.97 ve Şekil 

5.98’de gösterilmiştir. Şekil 5.97 ve Şekil 5.98’e link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Motor sürücünün 3 farklı seviyede optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyon 

çalışmaları ayrıca simülasyon çalışmalarında da anlatılmaktadır. İlk seviyede açık 

https://we.tl/t-5basuR5Cb3
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döngü Vd ve Vq değerleri girilerek SVPWM oluşturulmuştur. İkinci adımda Id-Iq PI 

kontrolör kat sayıları kalibre edilmiştir.  

Motor ve motor sürücü verimlilik testleri 550 rpmde sabit gerilim altında ve farklı 

yüklerde yapılmıştır. Motor ve motor sürücünün verimi Şekil 5.99’da gösterilmektedir. 

Yapılan verimlilik testleri sonucunda anahtarlama frekansı 20kHz olarak 

belirlenmiştir. Şekil 5.99’a link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

Motor sürücüdeki kayıplar anahtarlama, iletim ve kontrol kartı kayıplarının 

toplamından oluşmaktadır. Bu kayıplar aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanmış 

ve motor sürücü verim hesabı yapılmıştır.  

 

 Ploss = Pswitch + Pcond + Pcont                       (5.11) 

Pout = Pin − Ploss              (5.12) 

η =  Pin /Pout                          (5.13) 

 

5.7. Motor Sürücü Koruması 

Motor sürücüde hem yazılımsal hem de donanımsal korumaların kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Böylece sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve devre 

elemanlarının korunması sağlanmıştır. 

5.7.1. Yazılımsal Koruma Algoritması 

Sensörlerden ve araç kontrol ünitesinden gelen verilere göre koruma algoritması 

geliştirilmiştir. Tasarlanan kontrol algoritması Şekil 5.100’de gösterilmiştir. Şekil 

5.100’e link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.  

Öncelikle motor sürücü uyarı sinyali gelip gelmediği kontrol edilir. Ardından DC bara, 

sıfır noktası kalibrasyonları, sıcaklık, akım ve gerilim değerleri kontrol edilir ve 

anahtarlama başlatılır. Bu kontrol sürekli tekrar edilir. Hata tespit edildiğinde 

anahtarlama durdurulur ve hata sinyali araç kontrol ünitesine bildirilir. Bu korumalar 

sayesinde motor verilmemesi gereken büyüklükte akım verilmesi engellenmiştir. Hata 

sinyali araç yeniden açılana kadar sıfırlanmadığı için aracın hata verdiği noktalar 

incelenerek daha hızlı geliştirme hedeflenmiştir.  

5.7.2. Donanımsal Koruma 

Tasarlanan donanımda gürültüleri ve elektromanyetik girişimleri engellemek için RC 

alçak geçiren filtreler uygun görülen sinyallere eklenmiştir. Kapı sürme kartında 

kullanılan entegre desaturasyon korumasını desteklemektedir. Uygun ürünler 

seçilerek, kapı sürme kartına eklenmiş ve desaturasyon koruması için devre dizaynı 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda motor sürücü kartı desaturasyon korumasını 

içermektedir. Kapı sürme entegresi, IN+ ve IN- pinlerini kullanarak hem yükselen 

taraftaki MOSFET için hem de alçalan taraftaki MOSFET için PWM sinyallerini 

karşılaştırmaktadır. Her iki taraftaki PWM sinyallerinin aynı olduğu durumda çıkış 
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vermemektedir. Bu özellikten faydalanılarak yükselen kenardaki ve alçalan kenardaki 

MOSFET’lerin aynı anda kapalı devre olmasının önüne geçilmiştir.  

Kapı sürme entegresi herhangi bir hata durumunu analog olarak bildirmektedir. Bu 

hata durumu 6 kapı sürme entegresi için de izlenmektedir. Analog “ve” kapısı 

kullanılarak bütün kapı sürme entegreleri karşılaştırılır. Herhangi bir kapı sürme 

entegresinden hata gelmesi durumunda, “ve” kapısının çıkışı, kullanılan kontrolcünün 

TRİP-ZONE pinini tetikler. Tetiklenen bu pin, kontrol kartının üretmiş olduğu PWM 

sinyallerini durdurur.  

Kontrol kartında +12V beslemesi için yüksek gerilim koruması vardır. +12V ile GND 

arasına yerleştirilen 12.1V seviyesindeki bir zener diyot sayesinde besleme 

geriliminin +12.1V seviyesinden yüksek olmasının önüne geçilir.  

Motordan gelen sensörler için sinyal izolasyonu mevcuttur. İzolasyon için kullanılan 

izoleli DC-DC dönüştürücüler kısa devre korumasına sahiptir. Kısa devre durumunda 

anahtarlama frekansını düşürerek, dışarıdan duyulmasını sağlamaktadır. 

5.8. Malzemelerin Faturalandırılması 

Motor sürücü donanımında kullanılmak üzere Altium Designer üzerinde oluşturulmuş 

güç katı, kontrol katı ve kapı sürücüde kullanılan malzemelerin listesine ve fiyat 

bilgisine link üzerinden ulaşılabilmektedir.  

5.9. Karşılaştırma Tablosu 

2020 – 2021 motor sürücü karşılaştırma tablosuna link üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Yeni motor sürücü tasarımında PCB boyutları küçültülerek daha kompakt bir tasarım 

elde edilmiştir. 3 ayrı devre olarak tasarlanan 2020 Motor Sürücü donanımı 

geliştirilerek, yeni tasarımda kontrol katı, güç katı ve kapı sürücü katı olarak 3 kat 

olarak yeniden tasarlanmıştır. Motor sürücü 2020 Efficiency Challenge yarışmasında 

kullanıldıktan sonra, güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü katının yeniden 

tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 Kontrol katı güç beslemesinde 12V’tan 5V’a dönüştürme amaçlı kullanılan LDO fazla 

ısınma nedeniyle verim düşüklüğüne sebep olduğundan bu sorunun önüne geçmek 

amacıyla LDO ve SMPS regülatörler beraber kullanılmıştır. Kontrol kartı olarak aynı 

kart kullanılmaya devam edilmiştir. 

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan kapı sürücü devresinde 

MOSFET’i korumak için Desat, UVLO, Active Miller Clamp korumaları var iken 2021 

Efficiency challange yarışması kapı sürücü devresinde Desat koruması, UVLO, 

Active Miller Clamp ve bunlara ek olarak High Side-Low Side PWM Control koruması 

kullanılmıştır. 

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan FOC (Field Oriented Control) 

algoritmasının tasarlanan motor için doğru bir kontrol algoritması olduğu gözlenmiş 

ve alınan sonuçlar ile de oldukça verimli bir sürüş gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Ancak 2021 Efficiency Challenge yarışmasında yarış ve değişen pist koşulları 

nedeniyle yapılan testlerde ön görülen pist koşullarında motor kontrolünde sapmalar 

https://we.tl/t-RfNgG8tVJh
https://we.tl/t-8XB3yFT00r
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olacağı ve yazılımın merkezi işlemci birimi yükünün %100’den fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu yüzden yazılımda yapılan değişiklikler ile kontroldeki sapmalar 

giderilmiş, merkezi işlemci yükü azaltılmıştır. Ayrıca bunlara ek olarak yüksek ve 

düşük akım ve gerilim değerlerini tespit edip anahtarlamayı kapatan hata tespit 

algoritması geliştirilmiştir. 
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Printed Circuit 

Board 

: 

Çift Katlı Baskı 

Devre 

 

Kontrol katı:10x010 

Çift katlı 

Kapı Sürücü Kartı: 

10x10 Dört Katlı 

Güç Katı: 10x10 Dört 

Katlı Baskı Devre 

 

Production   

Software Algorithm : 

AESK MCU Software 

V2  AESK MCU Software V3 

Simulation Studies : 

PSIM-MATLAB 

Simulink   PSIM-MATLAB Simulink 

Experimental 

Studies : 

Motor Test 

Standı   Motor Test Standı  

Dimension (PCB / 

boxed 

: 

23cmx11cm/24cmx12cmx

10cm 

10cmx10cm/12cmx12c

mx15cm hardware) 

Power / Current / 

Voltage : 5kW/50/120V   

10kW/100/

120V   

Efficiency : %98   %98    

 

Yeni motor sürücü tasarımında PCB boyutları küçültülerek daha kompakt bir tasarım 

elde edilmiştir. 3 ayrı devre olarak tasarlanan 2020 Motor Sürücü donanımı 

geliştirilerek, yeni tasarımda kontrol katı, güç katı ve kapı sürücü katı olarak 3 kat 

olarak yeniden tasarlanmıştır. Motor sürücü 2020 Efficiency Challenge yarışmasında 

kullanıldıktan sonra, güç katı, kontrol katı ve kapı sürücü katının yeniden 

tasarlanmasına karar verilmiştir. 

 Kontrol katı güç beslemesinde 12V’tan 5V’a dönüştürme amaçlı kullanılan LDO fazla 

ısınma nedeniyle verim düşüklüğüne sebep olduğundan bu sorunun önüne geçmek 

amacıyla LDO ve SMPS regülatörler beraber kullanılmıştır. Kontrol kartı olarak aynı 

kart kullanılmaya devam etmiştir.  

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan kapı sürücü devresinde 

MOSFET’i korumak için Desat, UVLO, Active Miller Clamp korumaları var iken 2021 

Efficiency challange yarışması kapı sürücü devresinde Desat koruması , UVLO, 

Active Miller Clamp ve bunlara ek olarak High Side-Low Side PWM Control koruması 

kullanılmıştır. 

2020 Efficiency Challenge yarışmasında kullanılan FOC (Field Oriented Control) 

algoritmasının tasarlanan motor için doğru bir kontrol algoritması olduğu gözlenmiş 

ve alınan sonuçlar ile de oldukça verimli bir sürüş gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Ancak 2021 Efficiency Challenge yarışmasında yarış ve değişen pist koşulları 
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nedeniyle yapılan testlerde ön görülen pist koşullarında motor kontrolünde sapmalar 

olacağı ve yazılımın merkezi işlemci birimi yükünün %100’den fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu yüzden yazılımda yapılan değişiklikler ile kontrolde ki sapmalar 

giderilmiş, merkezi işlemci yükü azaltılmıştır. Ayrıca bunlara ek olarak yüksek ve 

düşük akım ve gerilim değerlerini tespit edip anahtarlamayı kapatan hata tespit 

algoritması geliştirilmiştir. 

 

6. Batarya Yönetim Sistemi (BYS)  

 

  Önceki Tasarım Mevcut Tasarım 

Pil Paketleme Tasarımı : 28 seri – 6 paralel 28 seri – 6 paralel  

Çıkış Voltajı : 100.8V(nominal) 100.8V(nominal) 

Çıkış Akımı : 50A 50A 

Dengeleme Yöntemi (aktif 

veya pasif) 
: Pasif Dengeleme Pasif Dengeleme 

Devre Tasarım Tipi : 

-Modüler Topoloji 

-STM32F412RET6 

mikrodenetleyici 

entegresi kullanıldı. 

Hücre ölçümleri ve 

dengeleme için 

BQ76PL455 batarya 

görüntüleme entegresi 

kullanıldı. 

-Modüler Topoloji 

-STM32F412RET6 

mikrodenetleyici 

entegresi kullanıldı. 

Hücre ölçümleri ve 

dengeleme için 

BQ76PL455 batarya 

görüntüleme entegresi 

kullanıldı. 

SOC Tahmin Algoritması : 
Genişletilmiş Kalman 

Filtresi 

Genişletilmiş Kalman 

Filtresi 

Kontrol Algoritması : 
Batarya verileri SD karta 

kaydediliyordu.  

-Batarya verileri SD 

karta kaydediliyor. 

-Bataryadan 

çekilebilecek 

maksimum güç sınırı 

hesabı yapıldı. 

Yerli mi Değil mi : Yerli Yerli  

 

Sistemin modüler olarak farklı bataryalarda kullanılabilmesi ve baskı devre 

maliyetinin düşürülmesi amacıyla ayrı birimler olarak tasarlanması amaçlanmıştır. 
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Batarya Yönetim Sistemi, temelde kontrol kartı ve ölçüm kartı olmak üzere iki çeşit 

baskı devre kartından oluşur. Batarya yönetim sisteminin gerektirdiği tüm görevleri, 

gerekli algoritma ve yazılım sayesinde diğer kartlara talimatlar veren ve alan kontrol 

kartı gerçekleştirmektedir. Tüm bu algoritma ve yazılım kontrol kartında 

gerçekleştirilmektedir. Batarya yönetim sistemi genel bağlantı şeması Şekil 6.1’de 

verilmiştir. Şekil 6.1’e linkten ulaşılabilir. 

6.1. Devre Tasarımı 

6.1.1. Kontrol Kartı Devre Tasarımı 

Kontrol kartı devre tasarımında yazılım geliştirmek amacıyla ST firmasına ait 

STM32F412RET6 kodlu mikrodenetleyici kullanılmıştır. Batarya yönetim sistemi 

yazılımı Dijital giriş/çıkış, analog-dijital çevirici, zamanlayıcı, UART ve CAN 

haberleşme protokolleri kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanılan STM32F412RET6 kodlu 

mikrodenetleyicinin devre şematiği Şekil 6.2’de verilmiştir. Şekil 6.2’ye linkten 

ulaşılabilir.[17] 

Kontrol kartının birkaç görevi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır; Paketteki tüm 

hücrelerin adc değerlerini UART haberleşme protokolü ile ölçüm kartından 

haberleşerek alır ve yine UART ile, yazılan algoritmaya göre batarya hücrelerinin 

dengelenmesi için gerekli olan komutları ölçüm kartına gönderir.  Batarya çıkışındaki 

baraya, akımın yavaşça ve kontrollü bir şekilde dolmasını gerçekleştiren ön şarj 

kartındaki ön şarj devresine gerekli sinyalleri gönderir. Ayrıca ön şarj kartı üzerindeki 

akım sensörü ve şönt akım sensörü ile batarya çıkış akımı ve 12V hattının akımı 

ölçülür. Ayrıca paketteki hücreler üzerine yerleştirilen sıcaklık sensörleri ile batarya 

sıcaklıklarını kontrol eder ve batarya kutusu üzerindeki soğutma fanlarını kontrol 

eder. [19] 

Mikrodenetleyici entegrede yüksek hızlı olan harici kristal osilatör, genel zamanlayıcı 

işlemlerinde kullanılırken düşük hızlı harici kristal osilatör, gerçek zamanlı saat (RTC) 

işlemlerinde kullanılması tercih edilmiştir. Osilatörler ve yük kapasitörleri, çıkış 

bozulmasını ve başlatma stabilizasyon süresini en aza indirmek için ilgili osilatör 

pinlerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmiştir. 

Mikrodenetleyicinin besleme gerilimi 3.3 V seviyesindedir. Her bir besleme pini için 

paralel 10 µF ve 100 nF seramik kapasitörler dekuplaj kapasitörü olarak eklenmiştir. 

Mikrodenetleyicinin programlayıcıya bağlantısı için gerekli pinler konnektörler ile 

çıkarılmıştır. Bağlantı şeması ve besleme filtreleri Şekil 6.3’te verilmiştir. Şekil 6.3’e 

linkten ulaşılabilir. [18] 

Mikrodenetleyicinin harici olarak sıfırlanabilmesi amacıyla NRST pinine bağlı bir 

buton, direnç ve kapasite kullanılarak bir devre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen verileri program belleğine yazma işlemi boot pinleri tarafından yapılır. Bu boot 

pinlerine ait farklı çalışma modları vardır. Modların dışarıdan manipüle edilebilmesi 

için pinlere erişim konnektörler aracılığıyla sağlanmıştır. Şekil 6.4’te devre şeması 

verilmiştir. Şekil 6.4’e linkten ulaşılabilir. 

https://we.tl/t-sYhhuPKX9J
https://we.tl/t-FLeRcjOYLn
https://we.tl/t-AyCK1mtR2d
https://we.tl/t-3L8m2DMd2F
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Kontrol kartı beslemesi 12V’luk CAN barasından sağlanmaktadır. Bu kaynağın 

gerilim seviyesini kartın üzerindeki komponentlerin çalışması için gerekli gerilim 

seviyelerine düşürebilmek için ayarlanabilir DC- DC dönüştürücü ve doğrusal gerilim 

regülatörleri kullanılmıştır. Hem verimli hem de stabil bir gerilim sinyali elde 

edebilmek için DC – DC dönüştürücü ve regülatörlerin birlikte kullanılmasına karar 

verilmiştir. DC-DC dönüştürücüye ait şematik tasarım ve regülatörlerin devre 

şemaları Şekil 6.5’te verilmiştir. Şekil 6.5’e linkten ulaşılabilir. 

Ölçüm kartı, kontrol kartından izoleli gelen 5V ile beslenmektedir. Ölçüm kartı 

bataryaya bağlı olduğundan batarya paketi ile aracın 12V’luk gerilim barası 

arasındaki izolasyonu sağlamak için, 12 V kontrol kartındaki izoleli DC-DC 

dönüştürücü üzerinden 5V’a düşürülür. İzoleli DC- DC dönüştürücüye ait şematik 

devre tasarımı Şekil 6.6’da verilmiştir. Şekil 6.6’ya linkten ulaşılabilir.[29] 

Batarya yönetim sisteminin yerleşik şarj birimi ve araç kontrol ünitesi ile 

haberleşebilmesi için CAN haberleşme protokolü tercih edilmiştir.  

Mikrodenetleyicinin ilgili haberleşme protokolü için oluşturulan devre şematiği Şekil 

6.7’de verilmiştir. Şekil 6.7’ye linkten ulaşılabilir. 

Kontrol kartı ve ölçüm kartı arasındaki UART seri haberleşme bağlantısına bir dijital 

sinyal izolasyon entegresi eklenmiştir. Böylece tüm araçtaki yüksek gerilim ve alçak 

gerilim arasında var olan izolasyon bozulmadan haberleşme sağlanmıştır. Dijital 

sinyal izolasyon entegresi Şekil 6.8’de verilmiştir. Şekil 6.8’e linkten ulaşılabilir. 

Araç içi haberleşmede CAN ile birlikte rs485 protokolü de kullanılacaktır. RS485 

devresi Şekil 6.9’da verilmiştir. Şekil 6.9’a linkten ulaşılabilir. 

Aracın yarış ve test süreçlerinde, harcadığı enerjiyi, çektiği akımı, gerilimi, kalan şarj 

durumunu ve batarya paketinin sıcaklığı gibi önemli parametrelerini inceleyip yorum 

yapabilmek ve sistemin hatalarını görebilmek amacıyla batarya yönetim sistemi bu 

parametreleri kontrol kartı üzerinde bulunan SD karta depolayarak kaydeder. Ayrıca 

SOC hesabında son SOC değeri SD karttan alınarak kalman filtresine sokulur. SD 

kart konnektörünün bağlantı şeması Şekil 6.10’da verilmiştir. Şekil 6.10’a linkten 

ulaşılabilir. 

Batarya paketi şarj, deşarj döngüsü sırasında çalışırken ısındığı için bu batarya 

paketini soğutmak için batarya paketi üzerine fanlar yerleştirilmiştir. Bu fanların 

kontrolü, kontrol kartının bataryaların sıcaklıklarına göre verdiği komutlar ile 

yapılmaktadır. Devre şematiği Şekil 6.11’de verilmiştir. Şekil 6.11’e linkten 

ulaşılabilir. [24] 

Ayrıca ön şarj kartına da sinyaller kontrol kartından gittiği için gereken bağlantılar 

konnektör ile yapılmıştır. Devre şematiği Şekil 6.12’de verilmiştir. Şekil 6.12’ye 

linkten ulaşılabilir. Batarya yönetim sisteminin enerjisinin kesildiği durumlarda gerçek 

zamanlayıcı saatinin çalışabilmesi için karta harici bir para pil bağlanmıştır. Bu 

devrenin şematiği de Şekil 6.12’de verilmiştir. Şekil 6.12’ye linkten ulaşılabilir. 

Batarya paketine yerleştirilen sıcaklık sensörlerinin ölçümü kontrol kartı tarafından 

analog-dijital dönüştürücü çevrebirimi kullanarak yapılmıştır. İzolasyon izleme kartı 

https://we.tl/t-yu4aTpU872
https://we.tl/t-nN7Bs8hR3S
https://we.tl/t-OW4JzipcAD
https://we.tl/t-zMPncyfvZd
https://we.tl/t-GgvWKbXdQT
https://we.tl/t-0S88FiWuH1
https://we.tl/t-qOdoL9e9Xy
https://we.tl/t-S1e8UdkUE2
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ise analog-dijital dönüştürücü kullanarak ölçtüğü değerleri kontrol kartına gönderir, 

kontrol kartı ise bu değerleri izolasyon direnci hesabında kullanmak için gerilime 

dönüştürür.  Bu değerleri okuma esnasında oluşabilecek gürültüleri önleyebilmek 

amacıyla RC filtre ve esd kapasitörler kullanılmıştır. Kontrol kartının sıcaklık 

sensörlerine ve izolasyon izleme kartına giden çıkış bağlantıları 5x2 ve 4x2’lik 

molexler ile yapılmıştır. Bu filtreler, gerilim bölücüler ve molexlerin bağlantı 

şematikleri Şekil 6.13’te verilmiştir. Şekil 6.13’e linkten ulaşılabilir. 

Batarya yönetim sistemi ile araç kontrol sisteminin CAN haberleşme protokolü ile 

haberleşebilmesi için sinyal iletiminde kullanılmak üzere 9 pinli D-SUB konnektörler 

kullanılmıştır. Bu konnektörün bağlantı şematik çizimleri Şekil 6.14’te verilmiştir. Şekil 

6.14’e linkten ulaşılabilir. 

6.1.2. Ölçüm Kartı Devre Tasarımı 

Ölçüm kartı olarak Texas Instruments firmasına ait BQ76PL455A-Q1 kodlu batarya 

koruma ve görüntüleme entegresinin kullanılmasına karar verilmiştir.  Bu entegre, 

yüksek güvenilirlikteki otomotiv uygulamaları için tasarlanmış 16 hücreli pil izleme ve 

koruma cihazıdır. Yüksek hızlı diferansiyel iletişim arabirimi kullanılarak 16 adede 

kadar bq76PL455A-Q1 cihazı seri olarak bağlanabilir. Bu özelliği sayesinde 4 

hücreden 256 hücreli batarya paketlerinde modüler olarak kullanılması mümkündür. 

BQ entegresi yüksek hızlı bir UART arabirimi aracılığıyla ana kontrolcüyle iletişim 

kurar. Entegre, altı adede kadar genel amaçlı, programlanabilir dijital giriş/çıkış 

bağlantı noktası ve sıcaklık veya diğer sensörler için 0-5 volt aralığında sekiz adet 

ADC girişi sağlar. Entegre, kullanıcının güç dirençleri ile pasif hücre dengelemesi 

yapabilmesi için harici MOSFET'lerin doğrudan sürülmesi için çıkışlar sağlar. 

BQ76PL455A-Q1 entegresine ait devre şeması Şekil 6.15’te verilmiştir. Şekil 6.15’e 

linkten ulaşılabilir. 

BQ76PL455A-Q1 entegresinin pin yapısı Şekil 6.16’da verilmiştir. Şekil 6.16’ya 

linkten ulaşılabilir. 

Entegre hem izlenilen batarya üzerinden regülasyon edilmiş gerilimle hem de harici 

bir kaynakla beslenebilir. Besleme kaynağını kontrol edebilmek için ise transistörlü bir 

devre tasarlanmıştır. Transistörlü besleme devresi şematik çizimi Şekil 6.17’de 

verilmiştir. Şekil 6.17’ye linkten ulaşılabilir. 

Şekil 6.18’de batarya hücrelerinin ölçüm pinlerine ve dengeleme pinlerine bağlantısı 

gösterilmiştir. Şekil 6.18’e linkten ulaşılabilir. Hücre ölçüm pinleri arasına koruma 

amaçlı zener diyotlar bağlanmıştır. Zener diyotların gerilim seviyesi maksimum hücre 

geriliminden büyük olacak şekilde ürün seçimi yapılmıştır. Ölçüm hatalarını 

minimuma indirmek için ters geçiş akımı çok küçük bir zener diyot tercih edilmiştir. 

Her hücre için ölçüm pininden önce alçak geçiren filtre dirençleri ve kapasiteleri 

kullanılmıştır. Bunun için 100 Ω direnç ve 1 μF değerinde kapasite seçerek 5 kHz 

frekanstan yüksek gürültüler filtrelenmiştir.[28] 

Bu değerler Denklem (6.1) aracılığıyla hesaplanmıştır; 

https://we.tl/t-yOGdlft1S8
https://we.tl/t-5tTyGnvlmh
https://we.tl/t-jeDb4q6QtJ
https://we.tl/t-pnLMfE4X8C
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https://we.tl/t-hpS8A6m6YF
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f=1/(2.R.C)Hz                                                                                                                                      

           (6.1) 

Şekil 6.18’de R16 direnci 16. Batarya hücresi için konulmuş pasif dengeleme 

direncidir. Hücre deşarj edilebilmesi için Q16 MOSFET’i anahtarlanmıştır. Bilindiği 

üzere pasif dengeleme yönteminde fazla hücre gerilimleri bir direnç üzerinden deşarj 

edilir ve enerji direnç üzerinde ısıya dönüştürülerek harcanır. 

Formüllere göre, direnç başına yaklaşık en fazla 0.34588 W güç kaybı olabileceği 

hesaplanır. Baskı devre kartında açığa çıkan ısı değeri ise maksimum 5.5341 W 

olabilecektir. Bu değer kartta ısınma konusunda sorun teşkil etmeyecektir. 

Ölçüm kartı ile kontrol kartı UART seri haberleşme protokolü üzerinden 

haberleşmektedir. Besleme ve haberleşme pinleri arasındaki bağlantı devre şematiği 

Şekil 6.19’da verilmiştir. Şekil 6.19’a linkten ulaşılabilir. 

16 hücreli batarya gerilim ölçümü ve pasif dengeleme şematik devre tasarımı Şekil 

6.20’de verilmiştir. Şekil 6.20’ye linkten ulaşılabilir. 

Ölçüm kartında yer alan batarya görüntüleme ve koruma entegresinin şematik devre 

tasarımı Şekil 6.21’de verilmiştir. Şekil 6.21’e linkten ulaşılabilir. Entegreye referans 

tasarıma göre dekuplaj kapasiteleri eklenmiştir. 

Bir BQ76PL455-A entegresi 16 seri hücreli batarya paketini okuyabilir. BQ76PL455-

A, 16 entegreye kadar seri diferansiyel haberleşme hattı aracılığıyla haberleşerek 

256 seri hücreye kadar çalışabilmektedir. Bu seri diferansiyel haberleşme hattının 

şematik devre tasarımı Şekil 6.22’ de verilmiştir. Şekil 6.22’ye linkten ulaşılabilir. 

Ölçüm kartında BQ entegresinin 14 bit çözünürlükte analog dijital dönüştürücü çevre 

birimi mevcuttur. Bu dönüştürücü pinler için tasarlanan şematik devre Şekil 6.23’te 

verilmiştir. Şekil 6.23’e linkten ulaşılabilir. 

6.2. Dengeleme Yöntemi 

Batarya paketleri içerlerinde birden fazla batarya hücresi barındırmaktadırlar. Hücre 

dengeleme süreci, hücreler tam şarj olduklarında hepsinin voltajlarını ve şarj 

durumunu eşitleme olarak tanımlanabilir. Şarj durumunda, kendi kendine deşarj 

durumunda, kapasite, empedans ve sıcaklık özelliklerinde küçük farklılıklar vardır. 

Yaşlanmış, kapasitesi çok azalmış bir batarya hücresi, daha yüksek kapasiteli 

hücrelerden daha hızlı şarj ve deşarj olur. Bu durumda sistemin çalışma süresinde 

sınırlayıcı bir faktör haline gelir. Bu nedenle batarya yönetim sisteminde hücreleri 

dengeleme bir gereklilik haline gelmiştir.[22] 

Batarya yönetim sisteminde, batarya hücrelerinin dengelenmesi için pasif dengeleme 

metodu kullanılmıştır. Bu yöntemde batarya görüntüleme entegresinin görseli Şekil 

6.24’te verilmiştir. Şekil 6.24’e linkten ulaşılabilir. EQ-n pinleri, dengeleme 

MOSFET’lerini sürücü görevindedir. MOSFET kapılarına sinyal göndererek direncin 

üzerinden deşarj olmasını sağlar. MOSFET kapılarına sinyal göndererek iletime 

geçmesini sağlar ardından batarya hücresinin gerekli durumlarda 51 Ω’luk bir 

direncin üzerinden deşarj olmasını sağlar. Bu işlemin tetiklenmesi için BQ 

https://we.tl/t-NviXfZUVmm
https://we.tl/t-BN1xCXRcR4
https://we.tl/t-sCi2rvX60H
https://we.tl/t-351NMPQm6Y
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https://we.tl/t-tJxbtf3xV8


58 
 

entegresine gönderilen komut kontrol kartında geliştirilen dengeleme algoritmasına 

göre belirlenir. 

Batarya şarj edilirken hücre gerilimleri, belirlenen minimum dengeleme gerilimi ile tam 

dolu gerilimi arasındayken şarj akımı 0,3 A’e düşer. Gerilimi yüksek olan hücreler 

dirençler üzerinden en düşük gerilimli hücre seviyesine kadar deşarj olur. Böylece 

şarj ve dengeleme süresi azaltılarak dengeleme metodu optimize edilmiştir. 

6.3. Kontrol Algoritması 

Batarya yönetim sistemi kontrol algoritması akış diyagramı Şekil 6.25’te verilmiştir. 

Şekil 6.25’e linkten ulaşılabilir. 

6.3.1. Koruma Algoritmaları 

6.3.1.1. Sıcaklık Koruması 

Batarya Yönetim Sistemi batarya paketi içerisinde bulunan sıcaklık sensörleri 

aracılığıyla batarya paketinin sıcaklığını periyodik olarak kontrol etmektedir. Batarya 

sıcaklığı 45⸰C’ye yükseldiğinde Batarya Yönetim Sistemi fatal hatasına düşerek Ön 

Şarj Kartı’nda bulunan ana kontaktörü açık devre haline getirerek enerji iletimini 

kesmektedir.  

6.3.1.2. Akım Koruması 

Ön şarj kartında bulunan akım sensöründen alınan analog sinyal, ölçüm kartına 

gönderilerek kontrol kartında analog – dijital dönüştürücü çevrebirimi yardımıyla dijital 

bir değere dönüştürülür. Kontrol kartı yazılımında ise gerekli hesaplamalar yapılarak 

batarya çıkış akımı   ölçülür ve batarya akımı periyodik olarak kontrol edilir. 

Bataryadan anlık olarak 80 A ve üzeri herhangi bir akım miktarı çekildiğinde sistem 

fatal hatasına düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı’nda bulunan ana kontaktörü 

kapamaktadır. 

6.3.1.3. Gerilim Koruması 

Ölçüm kartı batarya hücrelerinin gerilimlerini kontrol kartına göndererek ölçmektedir. 

Bataryanın toplam gerilimi 117.8 V ve üzerine çıktığında sistem fatal hatasına 

düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı’nda bulunan ana kontaktörü kapamaktadır. 

Ayrıca bataryanın toplam gerilimi 70 V ve altına düştüğünde sistem fatal hatasına 

düşerek otomatik olarak Ön Şarj Kartı’nda bulunan ana kontaktörü kapamaktadır. 

 

6.4. Simülasyon Çalışmaları (not mandatory if designed by the team) 

6.4.1. Batarya Hücresi Şarj ve Deşarj Simülasyonu 

Batarya paketinde kullanılan hücre PSIM simülasyon programında modellenmiştir. 

Simülasyon sonuçlarına göre şarj ve deşarj grafikleri çıkarılmıştır. Şarj devresi Şekil 

6.26’da verilmiştir. Şekil 6.26’ya linkten ulaşılabilir. 

Simülasyon sonucunda çıkan şarj akımı ve batarya gerilimi eğrileri Şekil 6.27’de 

verilmiştir. Şekil 6.27’ye linkten ulaşılabilir. 

https://we.tl/t-6E0dobMvNt
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Deşarj devresi Şekil 6.28’de verilmiştir. Şekil 6.28’e linkten ulaşılabilir. 

Simülasyon sonucunda çıkan deşarj akımı ve batarya gerilimi eğrileri Şekil 6.29’da 

verilmiştir. Şekil 6.29’a linkten ulaşılabilir. 

6.4.2. Batarya Elektriksel Eş Değer Devre Modeli 

Bataryanın karmaşık elektrokimyasal tepkimelerini basit elektrik devre elemanları 

kullanarak yakınsamak amacıyla Thevenin eşdeğer batarya modeli kullanılmıştır. 

Model Şekil 6.30’da verilmiştir. Şekil 6.30’a linkten ulaşılabilir. 

Bu modeli kullanarak bataryanın açık devre gerilim haritasını çıkarmak üzere bir 

düzenek kurulmuştur. Düzenek Şekil 6.31’de verilmiştir. Şekil 6.31’e linkten 

ulaşılabilir. Bataryanın akım ve gerilim değerleri Texas Instruments’ın üretmiş olduğu 

ina-219 kodlu sensör, şönt akım okuma tekniğini kullanarak yüksek hassasiyetle 

ölçümler yaparak i2c haberleşme hattı vasıtasıyla akım ve gerilim değerlerini arduino 

kartına gönderir. Arduino ise serial arabirimi kullanarak verileri bilgisayara gönderir ve 

veriler burada kaydedilir.[27] 

Bataryanın açık devre gerilim haritası çıkarılırken batarya, sabit akım değeriyle şarj 

ve deşarj edilerek veriler kayıt altına alınır. Voc, SoC’ye göre değişir.  Bu veriye 

ulaşmak için batarya C/30 gibi çok düşük akımla deşarj edilerek   Voc-SoC grafiği 

çıkarılır. Çok düşük akımla deşarj etmemizin sebebi batarya seri iç direncindeki 

gerilim düşümünü en aza indirip terminal gerilimini Voc gerilimi olarak kabul 

edebilmektir. Şarj-Deşarj grafiği Şekil 6.32’de verilmiştir. Şekil 6.32’ye linkten 

ulaşılabilir.  OCV – SOC grafiği Şekil 6.33’de verilmiştir. Şekil 6.33’e linkten 

ulaşılabilir.[24] 

6.4.2.1. Darbeli Deşarj Testi 

Batarya Thevenin eşdeğer elektriksel devresinde bulunan direnç ve kapasite 

değerlerini bulmak amacıyla yapılan bu testte Kirchoff yasaları ve kapasite gerilim 

denklemleri kullanılarak değerler elde edilir. Darbeli deşarj test düzeneği Şekil 

6.34’de verilmiştir. Şekil 6.34’e linkten ulaşılabilir.[25] 

Elektronik yük yardımıyla, yeteri kadar dinlenmiş batarya çeşitli SOC değerlerinde 20 

saniye boyunca 1C akım ile deşarj edilerek darbeli deşarj testi gerçekleştirilir. Elde 

edilen veriler daha sonra işlenmek üzere kayıt altına alınır. Darbeli deşarj testi 

grafiğinin görseli Şekil 6.35’de verilmiştir. Şekil 6.35’e linkten ulaşılabilir. 

Bataryanın Thevenin eş değer batarya devre modeli çıkarılmıştır. Çıkarılan devrenin 

MATLAB Simulink ortamında simülasyonu yapılmıştır.  Thevenin eşdeğer batarya 

modelindeki bulunması gereken parametreler için çözülmesi gereken birtakım 

denklemler vardır. Tüm bu denklemler MATLAB yardımıyla çözülmüştür. Matlab kodu 

Şekil 6.36’da verilmiştir. Şekil 6.36’da linkten ulaşılabilir. Hesaplanan batarya 

parametrelerine göre Simulink modeli oluşturulmuştur. Şekil 6.37’de verilmiştir. Şekil 

6.37’ye linkten ulaşılabilir. 

Modele ait 1C ile darbeli deşarj testine ait deşarj grafiği Şekil 6.38’de verilmiştir. Şekil 

6.38’e linkten ulaşılabilir. 
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Şekil 6.39’da simülasyon ve ölçüm verilerinin karşılaştırma görseli verilmiştir. Şekil 

6.39’a linkten ulaşılabilir. Simülasyonda elde edilen darbeli akım altında deşarj grafiği 

ile gerçek test sonucu elde edilen grafik karşılaştırılarak elektriksel model 

doğrulanmıştır. 

Modelden elde edilen batarya parametreleri kullanılarak MATLAB Simulink ortamında 

oluşturulan Thevenin eşdeğer batarya modeli ile test sırasında kaydedilen veriler 

karşılaştırılarak çıkarılan parametrelerin doğruluğu kontrol edilir. Şekil 6.40’da farklı 

şarj durumundaki ölçümler gösterilmiştir. Şekil 6.40’a linkten ulaşılabilir. 

6.4.3. Şarj Durumu (SOC) Tahmini 

SOC (State Of Charge) yani batarya şarj durumu, bataryanın o an barındırdığı 

enerjinin toplam kapasitesine oranı olarak tanımlanır. Batarya yapıtaşlarının formları 

gereği karmaşık kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar nedeniyle şarj durumu doğrudan 

ölçülemez.  Elektromobil aracının bataryasının şarj durumu tahmini için genişletilmiş 

kalman filtresi (EKF) algoritması kullanılmıştır. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında 

genişletilmiş kalman filtresi, sistemde hata meydana geldiğinde kendi kendini 

düzeltme yeteneğine sahiptir.[21] 

6.4.3.1. Genişletilmiş Kalman Filtresi Uygulaması 

Genişletilmiş Kalman Filtresi nonlineer sistemlere de cevap verdiği için batarya 

modelimize uygundur. Uygulama temelde 2 aşamalı bir süreçtir. İlk adımda sistem 

durumu, çıktılar ve hatalar tahmin edilirken; ikinci adımda ölçülen değerlere göre 

tahminler düzeltilerek güncellenir. İlk olarak pil gerçeğe en yakın olacak şekilde 

modellenir. Bu adım modelin durum uzay denklemlerini içerir. Daha sonra bu 

denklemler Taylor serisi yardımıyla lineerleştirilir. Her bir tahmin sistemin bir önceki 

durumu ve sistem modeline göre güncel veriler de kullanılarak oluşturulur. 

 

 

 

 

 

Denklem 6.6’da “n” batarya modelindeki direnç kapasite ikilisinin sayısını ifade eder. 
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Denklemlerin bilgisayar ortamında hesaplanabilmesi için ayrık zamana dönüşmüş 

hali 

 

 

k alt indisi burada durumları/evreleri (state) gösterir. Ayrık zaman aralıkları olarak 

varsayabiliriz. 

Kalman filtresinin iki denklemi Denklem (6.12)’ de ve Denklem (6.13)’de verilmiştir. 

 

 

f durum, g ise ölçüm vektör fonksiyonudur. u_k kontrol vektörü bu uygulamada 

batarya akımıdır. y_k da gözlem vektörüdür. w_k, v_k sırasıyla işlem gürültüsü ve 

ölçüm gürültüsünü temsil eder. 
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Birinci dereceden taylor serisi açılımı ile elde edilen A ̂_k,B ̂_k 〖,C ̂〗_k,D ̂_k  

matrislerinden A ̂_k 〖 ve C ̂〗_k, sırasıyla f ile g fonksiyonlarının x_k ye göre kısmi 

türevidir. B _̂k  ve D ̂_k ise aynı fonksiyonların u_k ya göre kısmi türevidir. 

 

 

Genişletilmiş kalman filtresi iki aşamalı bir prosedürdür: 

Sistem durumu, çıktıları ve hatayı tahmin etme (Prediction / Time update) 

Ölçülen değerlere göre güncel tahmini düzeltme (Correction / Measurement Update) 

Adım 1a: Durum tahmin zaman güncelleme 

Her bir tahmin sistemin bir önceki durumu ve sistem modeline göre güncel veriler de 

kullanılarak oluşturulur. 

 

Adım 1b: Hata kovaryansı güncelleme 

 

Adım 1c: Sistem çıktısı tahmini, y _̂k 

 

Adım 2a: Kalman kazancı matrisi, L 

 

Adım 2b: Durum tahmin ölçüm güncellemesi 
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Adım 2c: Hata kovaryansı ölçüm güncellemesi

 

 

 

 tahmin hata covaryans matrisi, durum matrisi ile ilişkilidir. matrisindeki 

belirsizlik hakkında bilgi içerir. Kalman kazancı (L), tahmini güncellerken ne kadar 

yeni ölçümden kullanılacağını belirler. 

Kalman Filtresi test düzeneği linkte Şekil 6.41’de gösterilmiştir. Bataryadan ölçülen 

akım ve gerilim verileri MATLAB üzerinde işlenir ve SOC verisi elde edilir. Sistemin 

çalıştığı teyit edildikten sonra MATLAB’de yazılan tüm kodlar gömülü sisteme uygun 

olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Matlab kodu Şekil 6.42’de gösterilmiştir. Şekil 

6.42’ye linkten ulaşılabilir. 

Batarya şarj edildikten sonra değişken akımla deşarj edilmiştir. Aynı zamanda 

Kalman filtresi ve yük sayma metodu ile şarj durumu takip edilmiştir. Test çıktısı 

linkte Şekil 6.43’da verilmiştir.  

6.4.3.2. Güç Limiti Hesabı 

Bataryadan anlık çekilebilecek akımı dolayısıyla da gücü bilmek için hesaplanır. 

Hesabı denklem 6.30’da verilmiştir.[28] 

 

6.4.4. Algoritma Simülasyonu 

Batarya yönetim sistemi kontrol algoritması simülasyonu MATLAB & Simulink 

ortamında yapılmıştır. Simülasyon modelinin genel görünümü Şekil 6.44’de 

verilmiştir. Şekil 6.44’e linkten ulaşılabilir. 

Algoritma ortamında 28 seri hücreli batarya paketi ve ön şarj devresi modellenerek 

simülasyonda çalıştırılmıştır. Batarya paketi modeli Şekil 6.45’te verilmiştir. Şekil 

6.45’e linkten ulaşılabilir.[23] 

6.5. Baskı Devre Çalışmaları 

6.5.1. Kontrol Kartı Baskı Devre Çalışması 

Kartın baskı devre tasarımı Altium Designer adlı programda gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımın iki boyutlu görünümleri Şekil 6.46 ve Şekil 6.47’de verilmiştir. Şekil 6.46 ve 

Şekil 6.47’e linkten ulaşılabilir. 

Kontrol kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görünümü Şekil 6.48 ve Şekil 6.49’da 

verilmiştir. Şekil 6.48 ve Şekil 6.49’a linkten ulaşılabilir. 

https://we.tl/t-S2huTVDNTq
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6.5.2. Ölçüm Kartı Baskı Devre Çalışması 

Kartımızın baskı devre tasarımı Altium Designer adlı programda gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımın iki boyutlu görünümleri Şekil 6.50 ve Şekil 6.51’de verilmiştir. Şekil 6.50 ve 

Şekil 6.51’e linkten ulaşılabilir. 

Ölçüm kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görünümü Şekil 6.52 ve Şekil 6.53’de 

verilmiştir. Şekil 6.52 ve Şekil 6.53’e linkten ulaşılabilir. 

6.6. Üretim Çalışmaları 

Üretilen kontrol kartının fotoğrafları Şekil 6.54 ve Şekil 6.55’te verilmiştir. Şekil 6.54 

bu linkten ve Şekil 6.55’e linkten ulaşılabilir. Üretilen ölçüm kartının fotoğrafları Şekil 

6.56 ve Şekil 6.57’de verilmiştir. Şekil 6.56 bu linkten ve Şekil 6.57’ye linkten 

ulaşılabilir.  

 

7. Yerleşik Şarj Birimi  

Yerleşik şarj ünitenin 28 seri 6 paralelden oluşan bir batarya paketini şarj etmeye 

yönelik tasarlanacak. Batarya paketi Panasonic 18650bf kodlu batarya hücrelerinden 

oluşmaktadır. Araçta bulunan batarya paketi 6 paralel pil hücresinden oluşmasından 

dolayı batarya paketinin sürekli akım modunda 9.750 A ve 28 seri hücreden 

oluşmasından dolayı 70V-117V gerilim aralığında şarj olacaktır. Buna göre, yerleşik 

şarj birimi bu değerlere göre tasarlanmıştır.    

7.1. Devre Tasarımı 

Yerleşik şarj birimi Şekil 7.1.’de linkte gösterilen blok diyagramında gösterildiği gibi 

giriş AC şebeke bağlantısı güç faktörü doğrultma devresi ile izoleli DC-DC 

dönüştürücüden oluşmaktadır. Devre tasarımında güvenlik ve haberleşme için güç 

hattı ile kontrol hattı birbirinden izole olarak tasarlanmıştır. 

7.1.1. Yerleşik Şarj Ünitesi İçin Topoloji Seçimi 

Topoloji seçiminde devrenin güç yoğunluğunun yüksek olmasına dikkat edilmiştir. Bu 

bağlamda devrenin verimli olması devrede açığa çıkacak ısı kaybını azaltacak 

dolayısıyla devre soğutması için soğutucu boyutunu azaltacaktır [26].   

Gelişen yarı iletken dönüştürücülerin gelişmesiyle kullanımı yaygınlaşan totem pole 

güç faktörü düzeltme devresi ön plana çıkmıştır. Ayrıca uygulama devreleri 

incelendiğinde güç yoğunluğu Totem pole PFC topolojisinin daha yüksek seviyede 

olabilmektedir. Bu bağlamda PFC için Totem pole topolojisi uygulanması uygun 

görülmüştür.   

Yumuşak anahtarlama özel topolojiler için çalışma gereği doğal olarak 

gerçekleşebilmektedir [26]. Güç yoğunluğunu arttırmak için yerleşik şarj birimi 

uygulamaları için yaygın olarak kullanılan Faz Kaydırmalı Rezonant Pwm Kontrollü 

Tam köprü DC-DC dönüştürücü (PSFB) devresi izole DC-DC olarak uygulanması 

uygun görülmüştür.   

https://we.tl/t-k0ZygTGHyP
https://we.tl/t-eOupsMK9WI
https://we.tl/t-CTlHztMSLr
https://we.tl/t-FXpWPpacO3
https://we.tl/t-8ZuZL1yE9n
https://we.tl/t-DuDdb3vbQ1
https://we.tl/t-jmdYYJiKrF
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7.1.2. Devre ile ilgili hesaplamalar 

Topoloji seçiminin ardından devre tasarımı nümerik hesaplama ile başlamıştır. 

Nümerik hesaplamalar için Matlab programı ile excel kullanılmıştır [27] [28]. Böylelikle 

tasarımda yapılacak bir değişiklik kolaylıkla hesaplanabilecek ve yeni tasarımlar için 

kolaylık saplayabilecektir. Nümerik olarak değerlerin hesaplanmasının ardından Psim 

ortamında devre benzetimi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle hesaplanan sayısal 

değerlerin teyit edilmesi sağlanmıştır. 

Trafo tasarımı detaylı hesaplaması yapılmıştır [28]. Temel trafo hesaplamaları 

Denklem 7.1, Denklem 7.2 ve Denklem 7.3’de yapılmıştır [28].  

𝑁 =
𝑉 × (104)

𝐴𝑐 × 𝐵𝑎𝑐 × 𝑓 × 𝐾𝑓
                                                                                                                     (7.1) 

𝑁𝑝 =
400 × (104)

1.75 × 0.18 × 150000 × 4
≅ 22                                                                                         (7.2) 

𝑁𝑠 =
245 × (104)

1.75 × 0.16 × 150000 × 4
≅ 15                                                                                         (7.3) 

Detaylı nümerik hesaplamalar linkte mevcuttur. 

7.1.3. Malzeme seçimi 

Topoloji belirlenmesinin ardından topolojiye uygun güç elemanı seçimi 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 7.2. linkte gösterilen Q1 ve Q2 çalışma frekansı yüksek 

mertebede iken Q3 ve Q4 anahtarları giriş AC şebeke frekansına göre anahtarlama 

gerçekleştirmektedir. Devre çalışma gereği Q1 ve Q2 elemanlarında anahtarlama 

kaybı düşük, Q3 ve Q4 elemanlarında ise iletim kayıpları düşük eleman seçilmesi 

uygun verimliliği arttırmış olacaktır. Şekil 7.6.’da linkte gösterilen model ile  Psim 

termal modül kullanılarak yapılan simülasyon sonucuna göre Kelvin bağlantısı da 

bulunan NVH4L080N120SC1 kodlu On-Semi ürünü SiC Mosfeti Q1 ve Q2 anahtarları 

anahtarlama kayıplarını minimize etmek için seçilmiştir. Güç elemanı seçiminde 

devrenin güç faktörünün yüksek olması kriterine de dikkat edilmiştir.  Bu bağlamda 

Q3 ve Q4 için iletim kayıpları düşük ayrıca sıfır noktasında girişten pik akım 

çekmemek için güç elemanının diyotunun düşük Qrr değerine sahip 

NVHL060N090SC1 kodlu On-Semi ürünü SiC Mosfet seçilmiştir. 

PSFB güç elemanı olarak On-Semi ürünü olan NXV65HR82DS2 kodlu PSFB ve FB-

LLC dönüştürücü için optimize edilmiş modül Mosfet kullanılmasına karar verilmiştir. 

Senkron doğrultucu olarak maliyeti düşürmek için NVHL060N090SC1 kodlu SiC 

Mosfet seçimi için termal simülasyon gerçekleştirilmiştir. 

PFC Q1 ve Q2 SiC Mosfetin yanlış açılmalarını engellemek ve sistemin kararlığını 

arttırmak için Miller Clamp korumasına sahip bir gate driver seçimine dikkat edilmiştir. 

Bu kapsamda ADum4121 kapı sürücü devresi seçilmiştir. 

https://we.tl/t-sWAA4ivvQ7
https://we.tl/t-U3q1j6Lrna
https://we.tl/t-IaDR4HeS1q
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PFC devresinde Q3 ve Q4 PSFB devresinde ise senkron anahtarlar devrenin maliyeti 

düşünülerek opto izolasyon sağlayan SI81261 kodlu kapı sürücü entegresi 

seçilmiştir.   

NXV65HR82DS2 kodlu Mosfeti sürmek için yarım köprü çalışabilen sinyaller 

arasında ölü zaman bırakabilen SI8230 kodlu kapı sürücü entegresi seçilmiştir. 

PFC giriş ve çıkış gerilim okuma ve PSFB dönüştürücü için izole gerilim okuma için 

Broadcom firmasının ACPL serisi opto izolatör kullanılmıştır. PFC giriş akım okuma 

ve PSFB çıkış akım okuma için hall-effect ile izole Lem firmasına ait kısa devre 

koruma çıkışı da veren HMSR-SMS serisi akım sensörü seçilmiştir. PSFB 

dönüştürücü pik akım kontrolü için girişe B82801C0565A100 kodlu akım trafosu 

seçilmiştir. 

7.2. Simülasyon Çalışmaları 

PFC devresinin simülasyon çalışmaları Şekil 7.2. te gösterildiği gibi Psim programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan PFC devresi simülasyonu sonucu linkteki Şekil 7.3.’de 

gösterildiği gibi şebekeye uygun akım ve sabit DC çıkış elde edilmiştir. 

PSFB simülasyonu için trafonun kaçağının hesaplanması gibi zor olan sayısal 

değerlerin tespiti için uygulama gerçekleştirilip ölçüm değeri simülasyonda 

kullanılmıştır. PSFB devresinin simülasyon çalışmaları Şekil 7.4.’de linkte gösterildiği 

gibi Psim programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan PSFB simülasyonu devresinden 

beklenen çıkış akım ve gerilim değerleri Şekil 7.5. linkte gösterildiği gibi 

sonuçlandırılmıştır. 

Devrenin termal simülasyonları Psim termal modül ile gerçekleştirilmiştir. Uygun güç 

elemanı seçimi için farklı özellikte Mosfetler ve SiC Mosfetler kıyaslanmış en 

optimum seçim sağlanmaya çalışılmıştır.  

Totem pole PFC için termal modeli Şekil 7.6.’da linkte gösterildiği devre yapısı ile 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan NVH4L080N120SC1 kodlu SiC Mosfet simülasyon 

sonuçları Şekil 7.7.’de linkte gösterildiği gibi gerçekleştirilmiş ve PFC devresi hızlı 

anahtarları için seçilmesine karar verilmiştir.  

PSFB devresi termal simülasyon çalışmaları Psim termal modül ile 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 7.8. linkte gösterildiği gibi termal modelleme ile simülasyonu 

gerçekleştirilmiş ve Şekil 7.9 linkte gösterildiği gibi sonuç alınmıştır. SiC Mosfetin 

devre için kullanımı uygun görülmüştür. 

7.3. Baskılı Devre Çalışmaları 

Baskılı devre çalışmalarına şematik çizim ile başlanmış, ardından PCB tasarımı 

gerçekleştirilmiştir.   

https://we.tl/t-uWoUmi8pMn
https://we.tl/t-rNVYNSg71A
https://we.tl/t-jgPTiY3pwB
https://we.tl/t-IaDR4HeS1q
https://we.tl/t-zJqxbQCYut
https://we.tl/t-Wl5Gcv73Gh
https://we.tl/t-CWPz7cJisK
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AC-DC dönüştürücü temel olarak 2 farklı PCB olarak tasarlanmıştır. İlk baskı devre 

totem-pole PFC topolojisinin uygulandığı güç kartından oluşmaktadır. İkinci baskı 

devre PFC’nin kontol devresini oluşturmaktadır. 

DC-DC dönüştürücü temel olarak tek bir kart olmak üzere tasarlanmıştır. Mosfet 

sürmek için Gate driver kartları boyutları küçük ayrı PCB’lerden oluşmaktadır. 

DC-DC dönüştürücü baskı devre çalışmaları öncesi her bir net arasında açıklık Tablo 

7.1.’de gösterildiği gibi belirli mesafe kuralları ile belirlenmiş böylelikle gerilim 

atlamalarının önüne geçilmiştir. Baskı devrenin tasarımında PCB’nin 4 katlı olması 

dikkate alınarak, gerilim farklı yüksek olan iki net arasında çizimlerde alt kat (1. ve 2. 

kat) veya üst kat (3. ve 4. kat) yerleşimi yapılmış böylelikle katlar arası gerilim 

sıçramalarına da önlem alınmıştır. 

Tablo 7.1. Net arası açıklık kuralları tablosu 

HVDC Net class clearance 

  400VDC 400VDC_IN IND-IN1 

IND-

OUT1 PIR1 PIR2 Q1Sense Q3Sense 

400VDC                 

400VDC_IN 10mil               

IND-IN1 60mil 60mil             

IND-OUT1 60mil 60mil 60mil           

PIR1 60mil 60mil 60mil 60mil         

PIR2 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil       

Q1Sense 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil     

Q3Sense 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil 60mil   

Baskı devre üzerinde kapasitif etkinin devre çalışmasını olumlu yönde etkileyen 

netler arasında kapasiteyi arttıracak şekilde çizimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

sistemin gürültüye bağışıkığını arttırmaya yönelik parazittik kapasitif ve endüktif 

çizimlerden kaçınılmıştır. PSFB devresinde mikrodenetleyici manyetik elemanlardan 

uzak tutulmuş ve devrenin yerleşimine de dikkat edilmiştir.  

Totem pole PFC devresi genel yapısı Şekil 7.10 linkte gösterildiği gibi tasarlanmıştır. 

Şekil 7.11 linkte gösterildiği gibi kontrol kartı ile güç kartı pin header ile birleştirilmeye 

yönelik tasarlanmıştır. PFC güç kartı çizimi ardından güç kartına uygun olacak 

şekilde kontrol kartı çizilmiştir. Güç kartı çizimi Şekil 7.12 linkte gösterildiği gibi 

tasarlanmıştır. Kontrol kartı devresi PCB tasarımı Şekil 7.13 linkte gösterildiği gibi 

tasarlanmıştır.  

PSFB devresi için yerleşime özellikle dikkat edilmiş, Şekil 7.14 linkte gösterildiği gibi 

mikrodenetleyici manyetik elemanlardan uzak tutulmuştur. Ayrıca senkron SiC 

Mosfetleri ile trafo kaçak endüktansı anahtarlama anında rezonansa girip anahtarı 

gerilim dolayısıyla yakmaması için RC snubber devresi uygulanmıştır.  PSFB 

devrenin PCB çizimleri Şekil 7.15 linkte gösteriliği gibi yapılmıştır.  

https://we.tl/t-MajFMcvHUC
https://we.tl/t-om17D24bOZ
https://we.tl/t-fxhGoOBsyS
https://we.tl/t-NkzgFTYEmK
https://we.tl/t-NkzgFTYEmK
https://we.tl/t-jIwc9RBSv2
https://we.tl/t-LOjesItnaC
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Baskı devre şematik tasarımı linkte mevcuttur.  

7.4. Üretim Çalışmaları 

On board charger parçaları aşamalı olarak üretimi planlanmıştır. Öncelikle Totem-

Pole PFC kapı sürücü devresi üretilip ardından PSFB tasarımına başlanmıştır. PSFB 

manyetik tasarım ardından trafo üretimi gerçekleştirilmiş yapılan ölçümlerin ardından 

baskı devre çalışmalarına başlanmıştır. 

Totem pole PFC baskı devresinin dizgisine öncelikle gerilim sensoru ve akım sensoru 

ile başlanmış testleri yapılmış ardından baskı devre üzerinde bulunan diğer 

elemanlar dizilmiştir. PFC kontrol kartında ise tüm beslemelerin doğru olduğundan 

emin olunduktan sonra mikrodenetleyici dizilmiştir böylelikle mikrodenetleyicinin 

yanmasının önüne geçilmiştir. Totem pole PFC devresinin ve gate driver devlerinin 

baskı devre üretimi Şekil 7.16 linkte gösterilmiştir.  

PSFB devresinin dizgisi de aynı yöntem ile aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. PSFB 

devresinin ve gate driver devlerisinin baskı devre üretimi Şekil 7.17 linkte ve Şekil 

7.18 linkte gösterilmiştir. 

Trafo üretiminde iki farklı tip nüve karkası ile trafo sarımı denenmiştir. Şekil 7.19 

linkte iki farklı trafo sarım denemesi gösterilmiştir. Üretilen iki tip trafonun 

mıknatıslanma endüktansı kaçak endüktansı gibi parametreler kıyaslanmıştır. Son 

olarak hesaplamaları yapılan PQ 40/40 tip nüve PSFB trafosu olmak üzere 

üretilmiştir. Şekil 7.20 linkte trafonun üretim aşamaları ile gösterilmiştir.  

7.5. Test Sonuçları 

Yerleşik şarj birimi iki aşamalı olarak testleri gerçekleştirilmiştir. Öncelikle PFC 

devresi test edilmiş ardından PSFB üretimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 7.21 linkte ve 

Şekil 7.22 linkte testler sırasında çekilen görseller gösterilmiştir. PFC testi çıkış 

gerilimi ile giriş akım dalga şekli Şekil 7.26 linkte gösterilmiştir. PFC devresinden 

beklenen AC giriş akımı DC çıkış gerilim dalga formu ölçülmüştür. Ayrıca devrenin 

termal ölçümleri Şekil 7.23 linkte gösterildiği gibi ölçülmüştür. 

PFC devresinin testlerinin yapılmasının ardından manyetik elemanların üretimi ve 

testleri gerçekleştirilmiştir. Manyetik elemanların ölçüm değerlerine göre Psim 

simülasyon programında bu değerler kullanılmış, uygulamaya hazırlık yapılmıştır. 

Şekil 7.24 linkte gösterildiği gibi trafonun manyetik ölçümleri yapılmıştır. Şekil 7.25 

linkte gösterildiği gibi trafonun termal testleri de gerçekleştirilmiştir.  

7.6. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Devre Topolojisi 

: 

İki anahtarlı ileri yönlü DC-

DC dönüştürücü 

Totem-Pole güç faktörü 

doğrultma devresi 

Faz kaydırmalı rezonant 

pwm kontrollü tam 

https://we.tl/t-uZTY8Qq9k0
https://we.tl/t-gO11cxHX6b
https://we.tl/t-9hzhog3CDn
https://we.tl/t-oyo3Ca3AUK
https://we.tl/t-GkVZzjYGqC
https://we.tl/t-DVvHEkNIou
https://we.tl/t-0E1sYhf01m
https://we.tl/t-cNpAbwN2pf
https://we.tl/t-6aB641O3Kd
https://we.tl/t-PvaON5j0Jr
https://we.tl/t-zUgessUrgB
https://we.tl/t-hu6M6nU0JG
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köprü DC-DC 

dönüştürücü 

Güç Seviyesi : 1146W 1.2kW 

Çıkış Voltaj Aralığı : 56V - 117.6V 70V - 117.6V 

Çıkış Akım Salınımı : 0.5A 0.1A 

Giriş Güç Faktörü : 0.4 ~0.9 

Güç Çevrim Verimi : %90 ~%94 

PWM Kontrol Entegresi : STM32F407VGT6 TMS320F280049 

Koruma Devreleri / 

Elemanları 

: 

Hızlı sigorta -Giriş sigortası 

-Giriş varistörü 

-Miller clamp koruması 

-Giriş kısa devre 

koruması (Trip-Zone) 

-Çıkış kısa devre 

koruması (Trip-Zone) 

Baskılı Devre Boyutu 
: 

230mm-140mm 100mm-100mm +  

100mm-100mm 

 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

9. Batarya Paketleme (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi 

zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

Aracın batarya paketinde 28 seri, 6 paralel Panasonic Sanyo NCR18650BF kodlu 

lityum iyon şarj edilebilir pil kullanılmıştır. Tek bir batarya hücresi görseli Şekil 9.1’de 

verilmiştir. Şekil 9.1’e linkten ulaşılabilir. Şekil 9.2’de alınan batarya paketinin 

puntolanmış görseli verilmiştir. Şekil 9.2’ye linkten ulaşılabilir.  

9.1. Hücre Karakteristikleri 

NCR18650BF hücresine ait veri sayfasındaki bilgiler Şekil 9.3’te verilmiştir. Şekil 

9.3’e linkten ulaşılabilir. 

9.2. Pil Kutusu Malzemelerinin Özellikleri (yani çekme mukavemeti, 

darbe direnci, Termal (erime noktası) ve Elektrik (dielektrik sabiti) 

özellikleri)  

Kompozit malzemeler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Batarya paketinde 

polimer matris ve karbon fiber takviyeli kompozit malzeme tercih edilmiştir. Bu 

malzemeyi seçmemizin temel nedenleri: 

1- Düşük yoğunluk nedeniyle hafiflik 

2-Yüksek mukavemet 

Kompozit malzemelerin fiber takviyesi nedeniyle yüksek mukavemete sahip 

olmalarına rağmen, polimer matris nedeniyle yanıcı olabilirler. Malzemenin yanıcı 

https://we.tl/t-jyuSa3DfFh
https://we.tl/t-ee3GdA4YlK
https://we.tl/t-oDttu51E4U
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özelliklerini önlemek için üretimde yanıcı olmayan reçine kullanılır. Bununla birlikte, 

yanıcı olmayan reçinelerin maliyeti vinilester reçinelerden veya polyester reçinelerden 

birkaç kat daha fazla olabilir.  

Paket vakum autoclave cure yöntemi kullanılarak üretilir.  Sırasıyla aşağıda verilen 

adımlar uygulanır: 

1- Üretim yapılacak yüzeyin belirlenmesi ve temizlenmesi 

2- Kalıp ayırıcı uygulama 

3- İstenilen ölçülerde malzemelerin (prepreg, honeycomb, ayırma kumaşı, vakum 

battaniyesi) kesilmesi 

4- Prepreglerin yüzeye yatırılması, core malzemenin yerleştirilmesi, 

5- Ayırma kumaşı ve vakum battaniyesinin serilmesi, 

6-Vakum paketleme 

7- Fırın 

Yüzey temizlendikten sonra yüzeye kalıp ayırıcı uygulanır. Tercih edilen kalıp 

ayırıcının (Chemtrend chemlease R&B EZ) sıcaklık dayanımı yüksektir. Kalıp 

ayırcının uygulanma prosesi gereği öncesinde kalıp ayırıcı astar (Chemtrend 

chemlease 15 SealerEZ) uygulanır. Temiz bir bez ile yüzeye uygulanan astar 

buharlaşmaya başladığında temiz bir bez yardımıyla yüzeyden alınır. 15 dakika 

bekledikten sonra kalıp ayırıcı da yüzeye aynı şekilde uygulanır. 

Kalıp ayırıcı uygulandıktan sonra kullanılacak parçadan beklenilen mukavemete göre 

prepreg katlar yerleştirilir. Prepreg kat serilirken hava kalmaması için ragle kullanılır. 

Üç prepreg kat serdikten sonra araya dolgu malzemesi olarak istenilen ölçülerde 

honeycomb core malzeme yerleştirilir. Üzerine tekrar üç kat prepreg yerleştirilir. 

Karbon fiber iletken bir malzeme olduğu için yüzey yalıtkan malzeme olan cam fiber 

dokuma ile kaplanır. Üç kat cam dokuma yerleştirilir. Bu aşamada cam dokuma 

matris malzemesi içermemesine rağmen prepreglerdeki reçine ile doyurulup yalıtkan 

yüzey oluşturur. Şekil 9.4’te batarya kutusunun üretim fotoğrafları verilmiştir. Şekil 

9.4’e linkten ulaşılabilir. [30] 

Üretim malzemelerinin üzerine üretimin düzgün çıkması için ayırma kumaşı 

yerleştirilir. Ardından üretimdeki fazla reçineyi alması için vakum battaniyesi 

yerleştirilir. Üretim alanının kenarları tekrar aseton yardımı ile temizlenir. Bu adımın 

önemi sürülen kalıp ayırıcı kağıt bant ile çerçevelediğimiz alanın yapışma yüzeyin 

kalıp ayırıcı gelmişse bunu engellemek, vakum bandının daha iyi yapışmasını 

sağlamaktır. Sonrasında üretim çevresine vakum bandı geçilir. Vakum torbası 

kulakçıklı bir şekilde kapalı hale getirilir. 

Prepreg üretim prosesi gereği üretim fırına verilir. Bu aşamada izlenen yol sıcaklığı 

reçinenin tüm katlara yayılmasını sağlamak için aşamalı yükseltmek oldu. 3 saat 

sonunda kullanılan prepregin kürleşme sıcaklığına ulaşıp üretim fırından çıkarıldı. 

https://we.tl/t-yRzwk9VFSL
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Üretim sonrası parçaların şekil düzeltmeleri yapıldı ve kutu Loctite 9466 ile birleştirilir. 

İçerisine yalıtkanlığını arttırmak ve olası çizilmelere karşın önlem almak amacıyla ve 

kutu birleştirildikten sonra kutu içerisine cam dokuma el yatırması yöntemiyle 

uygulandı. 

Tutuşma davranışını belirlemekte kullandığımız test metodu UL 94 testidir. 

“Underwriters” ve “Laboratories” kelimelerinin baş harflerinden oluşur; insurers adı 

verilen bu test birkaç test cihazı kullanılarak, bir cihazın plastik parçalarının yangına 

dayanıklılığını ölçmek için geliştirilen bir test yöntemidir. UL 94 testi, test cihazının 

davranışını, yatay kütle dağılımının ve radyan (yanıcı) alev yayıcılarının 

davranışlarını belirlemek için kullanılabilir. Bu dikey yanma testi uluslararası 

standartlara uygun olarak belirlenmiş IEC 60695-11-10 V-0, V-1 ve V-2 malzemeleri 

UL 94 V testi ile ayrı ayrı incelenebilir. Bu test cihazı şeması Şekil 9.5’te verilmiştir. 

Şekil 9.5’e linkten ulaşılabilir.  

9.3. Batarya Paketinin Termal Analizi 

28 seri, 6 paralelden oluşan batarya paketinin CAD modeli Şekil 9.6’da verilmiştir.  

Şekil 9.6’ya linkten ulaşılabilir. NCR18650BF pilinin termal davranışını anlamak 

üzere, oda sıcaklığında, 3 tip test gerçekleştirilmiştir.[24] 

İlk olarak MATLAB tabanlı Simulink ortamında pil hücresi matematiksel olarak 

modellenmiştir. Bu modelin diyagramını oluştururken Thermal kütüphaneden Thermal 

Reference, Controlled Heat Flow Rate Source, Heat Flow Rate Sensor, Thermal 

Mass, Convective Heat Transfer, Controlled Temperature Source, Temperature 

Sensor blokları kullanılmıştır. Bu modelin diyagramı Şekil 9.7’de verilmiştir. Şekil 

9.7’ye linkten ulaşılabilir. Bu bloklara girilen specific heat ve mass (pil hücresinin 

ağırlığı) dışındaki değişkenler script file’da tanımlanmıştır. Bu değişkenlerin değerleri 

Şekil 9.8’de verilmiştir. Şekil 9.8’e linkten ulaşılabilir.  Specific heat 850J/kg/K [35], 

mass de 46,5gr [2] olarak Thermal Mass bloğuna tanımlanmıştır. Burada 2760 saniye 

boyunca sürekli şekilde pilden 4 Amper akım çekilmiştir. Modelden 1,408 W heat flow 

çıktısı alınmıştır. Simulink modelinden alınan bu sonuç 2. modelde kullanılmaktadır. 

İkinci test ANSYS programının Transient Thermal Tool’unda gerçekleştirilmiştir. Bu 

toolda zamana bağlı termal analizler gerçekleştirilmektedir. Workbench’de 

oluşturulan Project Shematic’de analizin genel hatları verilmiştir, Project Shematic 

görseli Şekil 9.9’da verilmiştir. Şekil 9.9’a linkten ulaşılabilir. Sonrasında Project 

ağacında verildiği sıra ile veri girişleri ve ayarlar yapılmıştır. Project ağacı görseli 

Şekil 9.10’da verilmiştir. Şekil 9.10’a linkten ulaşılabilir. Analizde ilk olarak geometry 

kısmından materyal tanımlaması yapılmıştır. Pil hücresi Şekil 9.11’de yarım kesiti 

verildiği şekilde NX CAD programında modellenirken can kısmı haricinde 3 katmana 

ayrılmıştır. 3 katmana ayrılması gerçek sonuçlara bu katman sayısında olabildiğince 

yakınsamasından kaynaklanmaktadır. Şekil 9.11’e linkten ulaşılabilir. Contacts 

kısmından contact tipleri tanımlanmıştır. Daha sonra geometriye mesh atılmıştır. 

Cismin mesh görüntüleri Şekil 9.12’de verilmiştir. Şekil 9.12’ye linkten ulaşılabilir. 

Mesh kalitesini sağlayacak ayarlar yapılmıştır. Bunun doğrultusunda Skewness 

parametresine göre sonuçlar değerlendirilmiştir. Mesh kalitesi bilgileri Şekil 9.13’te 

https://we.tl/t-G1DiEVZMUJ
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https://we.tl/t-KhAxMcLWKH
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verilmiştir. Şekil 9.13’e linkten ulaşılabilir. Şekil 7’de verildiği üzere skewnessın max 

değeri 0,94183’tür, sonuç 0,95’ten küçük olduğuna göre kabul edilebilir aralıktadır. 

Average değeri de 0,28507’dir, bu da meshin kaliteli olduğunu gösterir. Mesh kalitesi, 

Mesh Metrics ile de teyit edilebilir, Şekil 9.14’te verilen grafik Mesh Metrics’tir. Şekil 

9.14’e linkten ulaşılabilir. Burada grafiğin number of elements kısmında mesh 

sayısındaki yığılmanın 0’a yakın olması da önceki kabulümüzü doğrular niteliktedir. 

Analizin ön hazırlık kısmı sonrasında termal durum tanımlanmıştır. İlk olarak Şekil 

9.15’te verilen Initial Temperature kısmından pil hücresine ilk sıcaklık olarak 22 °C 

tanımlanmıştır. Şekil 9.15’e linkten ulaşılabilir. Sonrasında Şekil 9.16’da gösterilen 

Analysis Setting kısmından 2760 saniyeye göre Number of Steps, Current Step 

Number, Step End Time değerleri tanımlanmıştır, Auto Time Stepping Program, 

Controlled yerine On olarak ayarlanmıştır buradan  Initial Time Step 0,1 saniye, 

Minimum Time Step 0,05 saniye, Maximum Time Step 10 saniye olarak girilmiştir. 

Şekil 9.16’ya linkten ulaşılabilir. Daha sonra Convection kısmından Şekil 9.17’de 

gösterildiği şekilde tüm bodyler seçilerek, doğal şartlarda gerçekleştiği için Şekil 

9.17’deki gibi Film Coefficient 5W/(m2. K) ve Ambient Temperature 30 °C olarak 

girilmiştir. Şekil 9.17’ye linkten ulaşılabilir. Önceki Simulink modelinden alınan 

1,408W Heat Flow değeri Şekil 9.18’de verilen yüzeylere uygulanmıştır. Şekil 9.18’e 

linkten ulaşılabilir. Son olarak 283 iterasyonluk Temperature çıktısı alındı. Analiz 

sonucuna göre pil hücresinin 4 Amperlik 2760 saniye sürekli deşarj durumunda pil 

hücresinin sıcaklığının lokal olarak 46,867-47,04 °C aralığında dağılım gösterdiği 

gözlemlendi. Temperature çıktısı Şekil 9.19’da verilmiştir. Şekil 9.19’a linkten 

ulaşılabilir. Temperature çıktısının grafiği Şekil 9.20’de verilmiştir. Şekil 9.20’ye 

linkten ulaşılabilir. 

Elektriksel olarak NCR18650BF pilinden oluşan batarya paketi ile oda sıcaklığında, 

elektronik yük ile test yapılmıştır. Test görseli Şekil 9.21’de verilmiştir.  Şekil 9.21’e 

linkten ulaşılabilir. Test süresince, batarya paketinden 0.5C oranında akım 

çekilmiştir. Termal kamera ile çekilen sonuçlara göre pilin ulaştığı maksimum sıcaklık 

36,7 °C’dir. Termal kamera sonucu Şekil 9.22’de verilmiştir.  Şekil 9.22’ye linkten 

ulaşılabilir. Termal kamera ve elektronik yükün birlikte görüntüsü Şekil 9.23’te 

verilmiştir. Şekil 9.23’e linkten ulaşılabilir.        

9.4. Akü Soğutma Sistemi (hava, su vb.) Detayları  

Şarj-Deşarj döngüleri olduğu sürece batarya paketi ısı oluşturacaktır. Isınan 

bataryanın soğuması için hava soğutmalı bir sistem kullanılmıştır. Bu amaçla batarya 

kutusuna 4 adet fan konulmuştur. Bu fanlar kontrol kartının komutlarıyla 

çalışmaktadır.  Batarya sıcaklığını ölçmek için konulmuş sıcaklık sensörleri ile ölçülen 

sıcaklıklardan maksimum olanı alınarak, fanın başlama sıcaklığı ile karşılaştırılır, 

büyük ise fanlar devreye geçer. Bu işlem, kontrol kartında gerçekleşir. Fan devresinin 

şematiği Şekil 9.24’te verilmiştir. Şekil 9.24’e linkten ulaşılabilir.  Batarya kutusunun 

ve fanların konumunun fotoğrafı Şekil 9.25’te verilmiştir. Şekil 9.25’e linkten 

ulaşılabilir.  
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9.5. Karşılaştırma Tablosu 

 
 Previous Design Current Design 

Type of the Li-ion Cells 

(pouch, Cylindrical, Prismatic 

etc.) 

: Silindirik Silindirik 

Capacity (Ah) and Energy 

Density (Wh) of the Pack 
: 19,5 Ah ve 1965 Wh 19,5 Ah ve 1965 Wh 

Battery Case Material : Karbon Fiber Karbon Fiber 

Isolation Materials : Alev Önleyici Kumaş Cam Dokuma  

Cooling System Design : Hava Soğutma Hava Soğutma 

Thermal Analysis of the Pack : Var Var 

Safety (fire) Wall Material : Karbon Fiber Karbon Fiber 

Location of the Battery Pack : Arka  Arka 

Domestic or Not : Yerli Yerli 

 

9.6.  Ön Şarj Kartı 

İnverter gibi kapasitif yüklere, batarya paketinden güç verildiğinde inverter 

başlangıçta yüksek ani akıma maruz kalıcaktır. Bunun sebebi, kapasitörün Ohm 

kanunu olan Denklem 9.1 ile açıklanabilir. Denklemden yola çıkılırsa, giriş kapasitesi 

ve batarya paketinin gerilimi arttıkça kalkış akımı artacaktır. Yani yüksek gerilimli 

batarya paketi, invertere yüksek gerilim verecek ve bu da akımı arttıracaktır. Bu 

nedenle, ana kontaktör açılmadan önce inverterin gerilimi ön şarj işlemi ile yavaşça 

arttırılarak ani akım önlenir ve elektriksel komponentlerin zarar görmesi engellenir. Bu 

ani akım ise ön şarj devresinde bulunan komponentler ve dirençler sayesinde 

azaltılır.   

  I=Cx(dV/dT)                                                                                                                                                

           (9.1) 



74 
 

9.6.1. Ön şarj direnci seçimi 

Ön şarj direnci, kapasitörleri hızlı bir şekilde şarj etmek için doğru değerde 

seçilmelidir. Boyutu ise τ=RC formülünden bulunur. Kapasitenin 4xτ süresinde 

dolduğu kabul edilir ve de ön şarj süresinin de en fazla 3 olması beklenir. Şarj 

akımının zaman sabitine göre grafiği Şekil 9.26’da verilmiştir. Şekil 9.26’ya linkten 

ulaşılabilir.  

Gerekli hesaplamalar yapıldığında, 3 adet 5W 1k  direncin paralel bağlanarak 

kullanılması uygun görülmüştür. Ön şarj işlemi kontrolü için ise röle kullanılmıştır. 

Röle sürme akımı mikrodenetleyicinin giriş çıkış pinlerinin sağlayabileceği akımdan 

daha fazla olduğu için röle sürme akımı transistör sayesinde arttırılmıştır. Röle 

manyetik eleman olduğundan dolayı anahtarlama sırasında transistör için gerilim 

stresi yaratmaması adına serbest geçiş diyodu eklenmiştir. Ön şarj devresi şematik 

tasarımı Şekil 9.27’de verilmiştir.  Şekil 9.27’ye linkten ulaşılabilir.   

 

9.6.2. Akım ölçümü  

Şarj ve deşarj akımlarının batarya üreticisinin önerdiği aralıklarda kullanılması 

gereklidir. Dolayısıyla bataryanın terminallerinden çıkan akım değerini ölçülmelidir. 

Bu ölçüm işlemini yapabilmesi için akım sensörü olarak verimli ve hassas olması 

açısından hall etkisi tabanlı ±100A ölçüm yapabilen ACS770 sensörü tercih edilmiştir. 

Ayrıca hall etkisi ölçümlü olması sayesinde kendinden izoleli ve kullanımı oldukça 

kolaydır. Tek dezavantajı yine hall etkisinin getirdiği birkaç 10mA’lik histeresiz gerilim 

farkıdır. Bu fark yazılımsal olarak giderilmeye çalışılmıştır. Akım sensörünün fotoğrafı 

Şekil 9.28’de verilmiştir. Şekil 9.28’e linkten ulaşılabilir. Şematik referans tasarımı 

Şekil 9.29’da verilmiştir. Şekil 9.29’a linkten ulaşılabilir.  

9.6.3. Şönt Akım Sensörü 

Aracın bataryası dışındaki bileşenlerin ne kadar akım çektiğini ölçmek için ön şarj 

kartına sabit kazançlı ve düşük offsetli ina181 şönt akım sensörü eklenmiştir. Akım 

sensörünün blok diyagramı Şekil 9.30’da verilmiştir. Şekil 9.30’a linkten ulaşılabilir.   

Ölçüm kartının analog – dijital dönüştürücü çözünürlüğü daha yüksek olduğu için 

sensörün örneklediği değer ölçüm kartına gönderilerek kontrol kartı tarafından gerekli 

dönüşümler yapılarak akım değeri bulunur. Ayrıca koruma için D5 ve D6 zener 

diyotları kullanılmıştır. Bu şönt akım sensörü batarya ile aracın 12V hattını besleyen 

izoleli dc-dc dönüştürücü arasındaki akımı yüksek hassasiyetle ölçerek verimliliğin ön 

planda olduğu efficiency challenge yarışı için daha iyi bir enerji optimizasyonu 

yapmamıza yardımcı olmuştur. Şönt akım sensörü şematik tasarımı Şekil 9.31’de 

verilmiştir. Şekil 9.31’e linkten ulaşılabilir.   

Ortak mod gerilim (Common mode voltage) seviyesi batarya geriliminden düşük 

olduğundan akım sensörü bataryanın negatif kısmına bağlanmıştır. 

https://we.tl/t-DP2aEDZ5Xp
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9.6.4. Ana kontaktör 

Gerekli durumlarda batarya paketi ile yük arasındaki iletimin açılıp kapatılması için 

yüksek akım taşıma kapasitesine sahip röle kullanılır. Kontaktör olarak Gigavac P 

serisinin P115 kodlu kontaktörü kullanılmıştır. Kontaktörün görseli Şekil 9.32’de 

verilmiştir. Şekil 9.32’ye linkten ulaşılabilir.    

Sürekli olarak 50A taşıyabilme kapasitesi vardır. Kontaktör 12V ile tetiklenecektir. Her 

ne kadar bu kontaktörler yüksek kapasiteli dc akım için tasarlansa da akım altında 

anahtarlamak kontaktörün iç direncinin artmasına ve tahrip olmasına neden olur. Bu 

sorunu çözebilmek adına ters seri MOSFET yapısı kullanılmıştır. Bu sayede 

kontaktör sıfır akım altında anahtarlama yapabilir. Ön şarj kartı genel şematik 

tasarımı Şekil 9.33’te verilmiştir. Şekil 9.33’e linkten ulaşılabilir.   

Ters seri MOSFETler dc baranın pozitif kısmında olduğundan izole kapı sürücü 

devresi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç TLP350 Entegresinin ve izole dc-dc’lerin 

bulunduğu harici beslemeli kapı sürücü devresi kullanılarak giderilmiştir. Bir diğer 

kapı sürücü ise ana kontaktörü sürmekte kullanılan MOSFET için LM5114 kapı 

sürücü entegresidir. Kap sürücülerinin şematiği Şekil 9.34’te verilmiştir. Şekil 9.34’e 

linkten ulaşılabilir.  

9.6.5. Ön şarj kartı baskı devre tasarımı 

Kartın baskı devre tasarımı Altium Designer programında yapılmıştır. Ön şarj kartı 

baskı devre tasarımının iki boyutlu görüntüsünün üst katmanı Şekil 9.35 ve orta 

katmanı Şekil 9.36’da verilmiştir. Şekil 9.35’e linkten ulaşılabilir. Şekil 9.36’ya linkten 

ulaşılabilir. 

Ön şarj kartı baskı devre tasarımının üç boyutlu görüntüsü Şekil 9.37 ve Şekil 9.38’de 

verilmiştir. Şekil 9.37’ye linkten ulaşılabilir.  Şekil 9.38’e linkten ulaşılabilir.   

 

9.6.6. Üretim Çalışmaları 

Üretilen ön şarj kartının kutudaki görseli Şekil 6.39’da verimiştir. Şekil 6.39’da 

verilmiştir. Şekil 6.39’a linkten ulaşılabilir. 

 

10. Elektronik Diferansiyel Uygulaması  

Tasarlanan elektronik diferansiyel algoritması ile iki sabit mıknatıslı senkron motora 

dış etkenlere uyum sağlayarak en uygun tork değerinin iletilmesi hedeflenmiştir. 

Elektronik diferansiyelin kullanılmasıyla aracın virajlardaki manevra kabiliyeti ve 

aracının verimliliğinin arttığı yapılan araç üstü testlerde gözlemlenmiştir. Elektronik 

diferansiyel uygulamasında oluşabilecek herhangi bir hatadan ötürü aracın 

istenmeyen yöne doğru seyretmesi ve aracın pilotun kontrolünden çıkması durumları 

göz önünde bulundurulmuş ve bu bağlamda tasarlanan algoritmada bu durumları 
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engellemek adına çeşitli önlemler alınmış, böylece güvenilir ve verimli bir sistem 

tasarlanmıştır. 

10.1. Sistem Topolojisi 

Elektronik diferansiyel uygulaması için üç eksen ivmeölçer ve üç eksen jiroskop 

içeren sensör kartı tasarlanmıştır. Sensör ve mikrodenetleyici için gerekli filtre 

kapasiteleri göz önünde bulundurularak tasarım tamamlanmıştır. Mikrodenetleyici ve 

sensör I2C protokolü üzerinden haberleşmektedir. Sensör üç eksende ivme ve 

jiroskop verilerini mikrodenetleyiciye iletir. Aracın ağırlık merkezine konumlandırılmış 

sensör kartından aracın anlık hız vektörü bulunur. Ön ve arka taraflarda 

konumlandırılmış sensör kartlarından ise yalpalama momenti hesaplanarak 

algoritmaya katılır. Yapılan tasarım şematikleri ve kartın üç boyutlu modeli linkte 

gösterilmiştir. AKS sensör kartından ve diğer sensörlerden aldığı verileri işler ve 

sonucunda motorlara uygulanması gereken net torku bulur. Tasarlanan algoritmaya 

girdi olarak çeşitli sensör verileri gerekmektedir. Bu veriler:  

• Direksiyon Açısı 

• Ön ve Arka Tekerlerin Saniyedeki Devir Sayısı 

• Aracın Yalpalama Momenti 

• Aracın Ağırlık Merkezindeki İvmesi ve Hızı 

Bu bağlamda kullanılan elektriksel birimler ve sinyalleri linkte gösterilmiştir. 

Direksiyon açısı, kremayer dişlinin üzerine konumlandırılmış lineer potansiyometre 

aracılığı ile AKS tarafından değişen gerilim seviyesi okunarak ölçülmektedir. Ön 

tekerlerin saniyedeki devir sayısı, kaliper üzerinde konumlandırılmış kızıl ötesi 

sensörün fren diski üzerinde bulunan delikleri okuduktan sonra oluşan sinyalin 

AKS’ye iletilmesiyle hesaplanmaktadır. Arka tekerlerin devir sayısı motorda 

konumlandırılmış HALL sensörleri ile hesaplanmaktadır, AKS, HALL sensörü verisini 

motor sürücüden alır. Aracın yalpalama momenti yerli olarak tasarlanmış sensör kartı 

tarafından hesaplanır ve haberleşme hattından AKS’ye iletilir. Tasarlanan sensör 

kartının aracın ön, ağırlık merkezi ve arka olmak üzere üç farklı noktada 

konumlandırılmasının sebebi aracın tüm tepkilerinin gözlemlenip yapılan araştırma ve 

geliştirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Tasarlanan sensör kartı ile elektronik 

diferansiyel algoritmasının girdilerinin ve çıktılarının, SD karta kaydı mümkün 

kılınmıştır. Ayrıca kaydedilen verilerin grafik olarak gözlemlenip yorumlanması adına 

arayüz oluşturulmuştur. Tasarlanmış arayüz ve örnek elektronik diferansiyel 

uygulaması verileri linkte verilmiştir. 

 

10.2. Kontrol Algoritması 

Tasarlanmış kontrol algoritması için virajlarda aracın hızına göre arka tekerlerin 

ulaşması gereken hız gerekmektedir. Bu bağlamda aracın ackermann direksiyın 

geometrisi kullanılarak araca özel bir MATLAB/Simulink modeli oluşturulmuştur. Bu 

https://we.tl/t-tptk8uwCRD
https://we.tl/t-yr90Lfi4Xk
https://we.tl/t-m6oqJqmXxd
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modelde değişen direksiyon açısına göre iç tekerin ackerman dönüş açısı 

hesaplanmaktadır. Elde edilen bu açı değerinden diğer tekerin dönüş açısı ve aracın 

dönüş yarıçapı “Denklem 1” ve “Denklem 2”den hesaplanabilmektedir. 

            αi = arctan (
L

(R −
T
2)

)                               α0 = arctan (
L

(R +
T
2)

) 

Denklem 1, 2: İç ve dış ön tekerlerim ackerman dönüş açılarının hesabı 

αi = İç tekerin ackermann açısı  

α0 = Dış tekerin ackermann açısı 

Aracın dönüş yarıçapı bulunduktan sonra arka aracın anlık hızına göre tekerlerin 

açısal hızı da bulunabilir hale gelmektedir. Bulunan açısal hızdan arka tekerlerin 

ulaşması gereken hız ayrı ayrı bulunmuş olur. Bulunan hız değerlerinin oranı bulunur 

ve AKS bölümünde bahsedilecek AKS tarafından hesaplanan tork değeri, bulunan 

orana göre motor sürücülere tamamlayıcı filtreden geçirilerek dağıtılır. Sensör 

kartında hesaplanan yalpalama momenti ile AKS tarafından hesaplanan yalpalama 

momenti sürekli olarak karşılaştırılarak aracın tehlikeli durumlardan korunması 

sağlanmıştır. Sensör kartıyla hesaplanan eğim seviyesi ile yokuş tespiti 

yapılabilmekte ve eğim değerine göre elektronik diferansiyel algoritmasında 

kullanılan tamamlayıcı filtrenin katsayıları değiştirilmektedir. 

Bahsedilen algoritmanın çalışması için arka tekerlerin anlık hızları ve direksiyon açısı 

yeterli olmaktadır. Aracın güvenliğini sağlamak için ekstremum durumlar sensörler 

tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte ve istenmeyen durumlarda elektronik 

diferansiyel algoritmasının çıkışında hesaplanan tork değerleri yazılımsal olarak alçak 

geçiren filtreden geçirilerek sıfırlanmaktadır. Bahsedilen ekstremum durumlar olarak 

direksiyon açısına ve anlık hıza göre bulunan yalpalama momentinin sensör kartında 

hesaplanarak gelen yalpalama momentinden çok farklı olması, ön tekerlerin 

hesaplanan saniyedeki devir sayısının aracın anlık hızı ve direksiyon açısına göre 

çok farklı değerlerde olması örnek olarak verilebilir. 

10.3. Benzetim Çalışmaları 

Kontrol algoritması bölümünde uygulanan algoritma ve formüller MATLAB/Simulink 

ortamında simüle edilmiştir. Tasarlanan model linkten görülebilmektedir.  

Oluşturulan matematiksel model, araç üzerinde bulunan direksiyon sistemi üzerinden 

kremayerin anlık hareketine göre ön lastiklerin dönme açısını hesaplamaya yöneliktir. 

Bu hesaplama için ilk önce kremayerin hareket miktarı ve lastik açıları arasındaki 

hesaplamanın matematiksel modeli çıkartılmıştır. Bu model ile kremayer ve 

potansiyometre verilerinden elde edilen anlık konuma göre lastiklerin dönme açısı 

hesaplanabilmektedir. Anlık konumun tespit edilmesi için kremayere lineer 

potansiyometre montajlanmıştır. Sağ lastiğin dönme açısı ise model ile hesaplanan 

https://we.tl/t-1dmcds1HBa


78 
 

sol lastik dönme açısının kullanılmasıyla bulunabilmektedir. Araç dönüş yarıçapı, 

Ackermann formülü ve sol lastiğin dönüş açısı kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Elektronik Diferansiyel yazılımı, aracın sınırlayıcı etmenleri olan şase,kep ve 

matematiksel modellerde kullanılan değerler dikkate alınarak yapılmıştır.  

Oluşturulan bu model, direksiyon sistemi tasarımı yapılırken kullanılan Ackermann 

modelini baz alıp aracın dönebileceği minimum yarıçapı bulan bir simülasyondan 

oluşmaktadır. Model girdisi, tasarlanan aracın iç tekerinin maksimum dönebileceği 

açıdır. Devamında Ackermann formülüne göre araçtaki değerler girilerek aracın 

dönebileceği minimum yarıçap santimetre cinsinden bulunur. Dönüş yarıçapı iç ve dış 

teker için hesaplanarak arka tekerlekler üzerinde bulunan motorlara gereken hız 

değerleri sağlanmaktadır. 

10.4. Test Sonuçları 

10.5. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Yeni Tasarım 

Sistem Topolojisi 

(Kullanılan Sensörler, 

Kontrol Üniteleri, 

Aktüatörler vb.) 

:  

Sistem topolojisinde, 

tasarımında jiroskop ve 

ivmeölçcer içeren sensör 

kartından önde arkada ve 

ağırlık merkezinde olmak 

üzere 3 adet 

kullanılmıştır. Bu sayede 

araç tepkileri ve 

karakteristiği güvenilir bir 

şekilde 

gözlemlenebilmektedir. 

Ön tekerlerde kullanılan 

devir sensörleri 

sayesinde ön tekerlerde 

istenmeyen hareketler 

tespit edilebilmektedir. 

Kremayer dişliye 

konumlandırılmış 

potansiyometre ile 

direksiyon açısı okunarak 

Araç Kontrol Kartında 

gerekli işlemler 

yapılmaktadır. 
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Araç Modeli (Kinematik 

Model, Basit Dinamik 

Model, Tam Araç Modeli 

vb.) 

:   

Kontrol Algoritması :  

Topolojide kullanılan 

sensörler ile ön veya arka 

tekerlerde kayma sürekli 

olarak Araç Kontrol Kartı 

tarafından izlenmektedir. 

Direksiyon açısına ve 

pilotun hız talebine göre 

PID kontrol algoritması 

kullanılarak hesaplanan 

tork değeri iki motor 

sürücüye dağıtılmaktadır. 

 

 

Dikkate Alınan İstisnai 

Durumlar ve Önerilen 

Tasarım Çözümleri (Düşük 

Adezyon, Bölünmüş 

Adezyon, Ağırlık Transferi, 

Virajlarda 

Hızlanma/Yavaşlama vb.) 

:  

Oluşabilecek risklere 

karşı önlemler, sistem 

topolojisinde kullanılan 

sensörler kullanılarak 

alınmıştır. Oluşabilecek 

istisnai durumlara örnek 

olarak aracın ön ve arka 

kısmının yalpalama 

momentinin gelmesi 

durumu, ön tekerlerdeki 

devrin anlık hıza göre 

farklılık göstermesi 

verilebilir. Bunun önüne 

Araç Kontrol Kartında 

bulunan koruma 

yazılımları ile geçilmiştir. 

Bu algoritmada bu 

durumlardan herhangi biri 

tespit edildiğinde iki 

motor sürücüye iletilen 

tork değeri eşitlenerek 

zamanla 0’a 

çekilmektedir. 

 

Uygulanan Benzetim 

Senaryoları 
:  Tasarlanan elektronik 

diferansiyel 
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algoritmasının 

gerçekleştirilebilmesi için 

direksiyon açısına göre 

aracın döndüğü minimum 

yarıçap gerekmektedir. 

Bunun için kremayerdeki 

kayma miktarına göre 

ackermann açıları 

bulunmuş ve bulunan 

açılardan dönüş 

yarıçapına ulaşılarak 

kontrol algoritmasında 

kullanılmıştır. 

 

Benzetim Senaryoları için 

Performans Sonuçları 
:   

Uygulanan Test 

Senaryoları 
:   

Test Senaryoları için 

Performans Sonuçları 
:   

 

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

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

 

AKS, isterlerin tümünü ve elektronik diferansiyel algoritmasını en verimli, güvenilir ve 

optimize olarak gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlamda AKS’nin tüm 

fonksiyonlarının testleri yapılmış ve yapılan testler doğrultusunda stabil bir şekilde 

çalıştığı gözlemlenmiştir. AKS, telemetri kartı ve araç kontrol kartı olmak üzere iki 

elektronik karttan oluşmaktadır. AKS genel şeması Şekil 11.1’deki linkte verilmiştir. 

Araç kontrol kartında kullanılan mikrodenetleyicinin seçiminde sensör verilerinin 

kontrolünü ve araç içi haberleşmeyi sağlaması için uygun çevre birimlere sahip 

olması ve yeterli giriş çıkış sayısına sahip olması kritik noktalar olmuştur. Araç kontrol 

kartı donanım tasarımı Şekil 11.2’deki linkte verilmiştir. 

11.1. Motor Tork Kontrolü 

Araçta teker üzerinde iki adet sabit mıknatıslı senkron motor kullanılmaktadır. 

Kullanılan motorların kontrolü iki motor sürücü ile yapılmaktadır. Bu motor sürücülere 

iletilmesi gereken tork değerinin hesabı AKS tarafından yapılmakta ve haberleşme 

hattı üzerinden motor sürücülere iletilmektedir. Tasarlanmış kontrol algoritması araç 

kontrol kartı üzerinde bulunan mikrodenetleyiciye gömülmüştür. 

https://we.tl/t-U4DgJZApLT
https://we.tl/t-ceJMjosJRz
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Pilot, aracı “seyir kontrol modu” ve “tork kontrol modu” olmak üzere iki moddan birini 

seçerek kullanabilmektedir. Tork kontrol modunda pilot, direksiyon üzerinde bulunan 

arttırma, azaltma ve sıfırlama butonları aracılığı ile tork talebinde bulunmaktadır. 

AKS’nin direksiyon üzerinde okuduğu butonların görseli Şekil 11.3’teki linkte 

gösterilmiştir. 

Seyir kontrol modunda ise pilot, direksiyon üzerinde bulunan butonlar ile aracın 

ulaşacağı hızı belirler. Belirlenen hız değeri PID (Proportional Integral Derivative) 

kontrol algoritmasına sokulur. Bahsedilen PID kontrol algoritmasında kullanılan “kP”, 

“kI” ve “kD” katsayıları motor test standı üzerinde motor sürücü ve AKS ile yapılan 

test sonucunda belirlenmiştir. Bu katsayılar, araç üstü testlerde denenmiş ve araç 

izleme merkezinden PID katsayıları ayarlanarak kontrol algoritmasının optimizasyonu 

sağlanmıştır. Sonuç olarak seyir kontrol modunda AKS tarafından pilotun hız talebine 

göre aracın ağırlık merkezinin ulaşması gereken net tork değeri hesaplanmış olur. 

Yapılan testlerden bir kesit Şekil 11.4’teki linkte verilmiştir. 

Her iki modda da elde edilen tork değeri elektronik diferansiyel algoritmasına giriş 

olarak uygulanır. Algoritmanın çıkışında elde edilen iki tork değeri 100Hz’de motor 

sürücülere iletilir. Hesaplanan tork değerinin frekansına yapılan testler sonucunda 

karar verilmiştir. Düşük frekanslarda kontrolün geri kaldığı, buna bağlı olarak 

hesaplanan tork değerine göre aracın anlık hızının osilasyon yaptığı gözlemlenmiştir. 

CAN hattının mesaj yükünü arttırmamak adına kontrol algoritmasının çıkışının 100Hz 

frekansta motor sürücülere iletilmesi yeterli görülmüştür. Sensör kartları ve sağ, sol 

ön tekerlere yerleştirilen devir sensörleri aracılığı ile aracın AKS’nin hesapladığı torka 

verdiği tepki sürekli kontrol edilir. Hesaplanan ve iletilen torka uygun olmayan ön 

teker devir sayısı tespit edildiğinde araç yavaşlatılır ve uygun tepkiler alınana kadar 

bu durumda kalır. Ayrıca sensör kartları ile aracın uzaydaki hareketleri tespit 

edilebilmektedir. Bu sayede yokuş ve virajlar sensör kartları tarafından algılanır. 

Böylelikle AKS tork hesabını dış etkenlere en uygun şekilde gerçekleştirmiş olur. 

Sensör kartına ve AKS sensörlerine ait detaylı bilgi elektronik diferansiyel bölümünde 

verilmiştir. 

11.2. Geri Kazanımlı Fren Optimizasyonu 

Araç üzerinde mekanik fren ve geri kazanımlı fren olmak üzere iki farklı fren tipi 

kullanılmaktadır. Direksiyon üzerinde bulunan buton ile pilot, geri kazanımlı fren 

yapabilmektedir. Pilot mekanik frenleme yaptığında ayak pedalında bulunan buton 

AKS tarafından okunarak aynı zamanda geri kazanımlı frenleme yapılması mümkün 

kılınmıştır. Bahsedilen geri kazanımlı fren algoritmasının akış şeması Şekil 11.5’teki 

linkte verilmiştir. 

Geri kazanımlı frenin yapılması için pilotun yavaşlama talebi kontrol edilir. Yavaşlama 

talebinin olduğu taktirde bataryanın şarj durumu kontrol edilir. Bu kontrolün 

yapılmasının sebebi geri kazanımlı frenleme yapıldığı taktirde bataryada 

gerçekleşebilecek aşırı şarj durumunun önüne geçmektir. Bu bağlamda güvenilir ve 

etkili bir rejeneratif frenleme sistemi oluşturulmuştur. Aracın ilerlediği yönün tersinde 

aracın hızı oranında geri tork oluşturularak geri kazanımlı fren algoritması 

https://we.tl/t-HqqR1zuWCA
https://we.tl/t-FNB2mL505z
https://we.tl/t-hcEWYUX7gs
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gerçekleştirilmiş olur. Yapılan testler sonucunda geri kazanımlı frenleme katsayısı 

için optimum değerler bulunmuş ve verimli bir sistem tasarlanmıştır. 

11.3. Araç Enerji Yönetim Sistemi 

11.4. Araç İçi Haberleşme Sistemi 

Araç içi haberleşme sisteminde CAN ve RS485 protokolleri birlikte kullanılmıştır. Araç 

kontrol sistemi, CAN protokolü ile motor sürücüden hız, motor sıcaklığı ve arıza 

teşhis verilerini alır. BYS’ye ve motor sürücüye gönderilen sistem uyandırma 

komutları da yine CAN protokolü üzerinden iletilmektedir. RS485 protokolü üzerinden 

ise AKS hız kontrolü PID katsayıları, BYS gerilim ve akım verileri, BYS hücre 

gerilimleri, sıcaklık ve SoC değerleri, şarj durumu gibi verilerin iletimi sağlanmaktadır. 

İki protokolün bir arada kullanılma sebebi ise bir haberleşme protokolünde oluşacak 

yoğunluk nedeniyle aksamanın önüne geçmek ve haberleşme hatlarından birinde 

kopukluk olması durumunda haberleşmenin devamlılığını sağlamaktır. CAN 

haberleşme protokolüne ait donanım tasarım şematiği Şekil 11.6’daki linkte, RS485 

haberleşme protokolüne ait donanım tasarım şematiği Şekil 11.7’deki linkte 

verilmiştir. 

İki haberleşme hattını koordineli bir biçimde kullanılabilmek için indeks algoritmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Tasarlanan indeks algoritması ile araç içerisinde aktarılan her bir 

mesajın kendine ait indeks numarası bulunmaktadır. Mesajı alan birimler daha önce 

bu mesajdan kaç tane aldığını sayar ve mesajla birlikte gönderilen indeks numarası 

ile karşılaştırır. Bu sayede aynı mesaj iki hat üzerinden gönderildiğinde önce 

gönderilmiş olan mesajın çözümlenmesi sağlanır. Aynı algoritma araç verilerinin 

izleme merkezine aktarılmasında da kullanılmıştır. Buna ilgili bölümde tekrar 

değinilmiştir. Araç içi haberleşmede kullanılan algoritmaya ait blok diyagramı Şekil 

11.8’deki linkte verilmiştir. 

Araç içindeki elektriksel birimlerin haberleşmesi, bir bara kartında ortaklanmaktadır. 

Bara kartının donanım tasarımı Şekil 11.9’daki linkte verilmiştir. 

11.5. Arıza Teşhisi 

AKS, pilotun ve aracın güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilecek düzeyde 

tasarlanmıştır. Tasarlanan AKS, diğer araç içi elektriksel birimlerden gelen sensör 

verilerini ve hata mesajlarını sürekli olarak değerlendirir ve herhangi bir hata 

durumunda pilotu ekran aracılığı ile bilgilendirir. 

Pilot, araç kontrol kartı üzerinde bulunan “System On Off” butonu ile araç içi 

elektriksel birimlerin uyandırılıp uyutulma işlemi gerçekleşir. Tüm sistemler 

uyandırılmadan önce elektriksel birimlerden gelen hata mesajlarına AKS tarafından 

bakılır, herhangi bir hata durumunun gözlemlenmediği taktirde birimler uyandırılır.  

 Pilotun “System On Off” butonu ile verdiği uyandırma sinyalinin ardından öncelikle 

BYS uyanır, BYS’nin uyandırılma işleminden önce baradaki gerilim seviyesi kontrol 

edilir. Gerilim seviyesi yeterli değilse pilota bilgi gönderilir ve BYS uyandırılmaz. 

BYS’nin uyandırılma işleminin ardından motor sürücü pilot tarafından ateşleme 

https://we.tl/t-6tQCvQDLse
https://we.tl/t-rkyh4UK51g
https://we.tl/t-fgSpq5HHEH
https://we.tl/t-wbbZ7UePr7
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butonu kullanılarak uyandırılır, benzer şekilde bu işlemde oluşabilecek hata 

durumunda pilot bilgilendirilir. Uyutma algoritması da benzer şekilde önce motor 

sürücü ardından da BYS’nin uyutulması şeklinde tasarlanmıştır. Uyandırılma 

işleminin ardından, BYS ve motor sürücüdeki hata mesajları sürekli olarak senkron 

şekilde kontrol edilir.  

BYS’de meydana gelebilecek aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim ve haberleşme 

hatası durumlarına karşın önce motor sürücü, ardından BYS kapatılır. Bataryanın 

50°C üzerine çıktığı tespit edildiğinde tepe lambası aktifleştirilir. AKS ve tepe lambası 

testi Şekil 11.10’daki linkte verilmiştir., 70°C üstüne çıktığı tespit edildiğinde motor 

sürücü uyutularak sıcaklık kontrolü sağlanmış olur. 

Motor sürücüde gerçekleşebilecek kalibrasyon, bara gerilimi, sıcaklık, bara akımı 

hatalarını kontrol eder. Herhangi bir hata durumunda motor sürücünün görevlerini 

sonlandırarak motor sürücüyü uyutur.  

Batarya gerilimi ve akımı, harcanan toplam güç ve enerji AKS tarafından kontrol 

edilerek pilot ekranına sunulur. Herhangi bir hata durumunda sistemler uyutulur, pilot 

bilgilendirilir. AKS üzerinde bulunan acil durum butonu ile pilota, aracın enerjisini 

kesebilme imkânı tanınmıştır. Bu sayede AKS, pilotun ve aracın güvenliğini sağlamış 

olur. 

 

11.6. Araç Durumunun İzlenmesi ve Kullanıcıya Aktarılması 

AKS, araç içi sensörlerden ve haberleşme hattından gelen durum ve hata mesajlarını 

değerlendirir ve TFT LCD ekran aracılığı ile araç durumunu pilota sunar. Pilota 

sunulan veriler arasında bara gerilimi, bara akımı, batarya şarj durumu, aracın anlık 

hızı, tork talebi, sürüş modu seçimi, hata durumları, kilometre sayacı, batarya 

hücrelerinin sıcaklık ve akımları bulunmaktadır. Bu bağlamda ekran için arayüz 

oluşturulmuş, testleri yapılmış ve başarılı olarak çalıştığı gözlemlenmiştir. 

AKS, TFT LCD ekran ile UART protokolü ile haberleşmektedir. Ekrana bir saniyede 

gönderilen paket boyutu belirlenmiş ve buna uygun bant genişliği seçilmiştir. AKS ve 

ekranın haberleşmesi, tasarlanan ekran arayüzü testi Şekil 11.11’deki linkte 

verilmiştir. Tasarlanan ekran arayüzü Şekil 11.12’deki linkte verilmiştir. Arayüzdeki 

sayfa geçişleri dokunmatik olarak sürücü tarafından gerçekleştirilebilmektedir. 

11.7. Araç Verilerinin İzleme Merkezine Aktarılması 

Araç verilerinin izleme merkezine aktarılabilmesi için tasarlanan telemetri sistemi; 

telemetri kartı, bilgisayar kullanıcı arayüzü birimi ve mobil kullanıcı arayüzü 

biriminden oluşmaktadır. Telemetri kartı, araçtaki verileri CAN ve RS485 hattından 

alır ve bu verileri MQTT/LTE ve MQTT/GSM protokolleri ile arayüz birimlerine iletir. 

İletim, aynı zamanda nRF24l01 modülü ile doğrudan sağlanabilmektedir. Bu veriler 

haricinde NEO6M GPS modülü ile toplanan konum ve hız gibi bilgiler de arayüz 

birimlerine iletilir. Verilerin haberleşme modüllerine aktarılmasında büyük paket 

boyutları ile karşılaşıldığından çembersel kuyruk algoritması kullanılmıştır. Bu 

https://we.tl/t-rRCUm9YVJw
https://we.tl/t-Na5DtGr1P2
https://we.tl/t-FUxJ4xB3sK
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algoritma sayesinde büyük veri paketlerinin mikrodenetleyici tarafından daha kolay 

gönderilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte araç içi haberleşmede kullanılan indeks 

algoritmasının araç dışında kullanılması ile birden fazla modülün aynı bilgiyi 

aktarması organize edilmiştir. İndeks algoritmasında nRF24l01 ve QUECTEL EG91 

modüllerine ait ayrı ayrı gönderici indeksleri tanımlanmıştır. Arayüz birimi, telemetri 

sisteminden gelen bu verileri gerçek zamanlı olarak göstermektedir. Aynı şekilde 

veriler mobil uygulama vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak görülebilmektedir. Bunlara 

ek olarak telemetri kartı, araçtaki verileri daha sonra simülasyon, inceleme ve 

geliştirme amaçlı olarak kullanılabilecek bir biçimde bir SD kartta saklar. Veriler, 

tasarlanan arayüz ile simüle edilebildiği gibi veri analizi için sıklıkla kullanılan diğer 

programlar tarafından da algılanabilir ve simüle edilebilir bir biçimde 

kaydedilmektedir. Araçtaki SD kartta oluşabilecek problemlere karşı arayüz birimleri 

de kayıt tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Araç verilerinin izleme merkezine aktarıldığı masa testinden bir görüntü Şekil 

11.13’teki linkte verilmiştir. 

11.7.1. Telemetri Kartı 

Verilerin izleme merkezine aktarılmasında yedeklilik kavramının ön planda olduğu bir 

tasarım fikri güdülmüştür. Aynı zamanda sistemin bakımı ve değişimlere uygunluğu 

da tasarım esnasında göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle yine araç içinde 

olduğu gibi araç dışında da iki farklı yöntem ile veriler iletilmektedir. Verilerin araç 

dışına iletiminde nRF24l01+ modülü ve QUECTEL EG91 4G LTE modülü koordineli 

bir şekilde kullanılmaktadır. Bu haberleşme modüllerinin kart üstündeki yerleşimi ve 

telemetri kartı tasarımı Şekil 11.14’teki linkte verilmiştir. 

11.7.2. QUECTEL EG91 Modülü Tasarımı 

QUECTEL EG91 modülünün kullanılabilmesi için gerekli olan lojik seviye eşleyici, 

SIM kart konnektörü, güç düşürücü, anten yolu tasarımı, aç kapa butonları ve USB 

çıkışı gibi isterler için telemetri kartına kolayca bağlanabilen bir kart tasarımı 

yapılmıştır. Tasarlanan karta ait şematik tasarımı ve donanım Şekil 11.15’deki linkte 

verilmiştir. 

Anten yolu tasarımı, verinin anten aracılığıyla baz istasyonuna aktarılabilmesinde 

büyük öneme sahiptir. Anten yolundaki geriye yansıma kaybı ne kadar az olursa 

sinyal kalitesi o kadar iyi olacaktır. Bu modül için tasarlanan anten yolunun kazancı, 

spektrum analiz cihazına bağlanarak ölçülmüştür. 4G LTE frekansına uygun aralıkta 

kazanca ait ölçüm sonucu Şekil 11.16’daki linkte verilmiştir. 

11.7.3. nRF24l01+ Modülü 

Şekil 11.17’deki linkte verilen nRF24l01+ modülü, içerisinde güç yükseltici, düşük 

gürültülü yükseltici, GFSK modülatör ve demodülatör devrelerinin bulunduğu uygun 

fiyatlı bir radyo frekans modülüdür. Bu modül 2.4 GHz ile 2.65 GHz arası frekans 

bandında çalışmaktadır. Veri aktarım hızı için 250 kbps, 500 kbps, 1 mbps ve 2 mbps 

seçenekleri bulunmaktadır. 250 kbps hızındaki iki uçlu veri aktarım testi başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu testte Şekil 11.18’deki linkte verilen düzenek kullanılmıştır. 

https://we.tl/t-FLcIeLIHIn
https://we.tl/t-tWZ8pukW35
https://we.tl/t-zBlSgUymMa
https://we.tl/t-msVNvQVsMY
https://we.tl/t-hW8I7MjT6s
https://we.tl/t-rCvyfKibxC
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11.7.4. SD Kart Birimi 

SD kart kayıt algoritmasının ve kayıt formatının uzun süreli testleri yapılmış ve 

sorunları giderilmiştir. Testlerden alınan sonuçlara göre Şekil 11.19’daki linkte verilen 

kayıt formatı ve 20 ms’lik kaydetme periyodunun kullanılmasına karar verilmiştir. 

11.7.5. GPS Modülü 

Aracın konum, hız gibi verilerinin düzgün bir biçimde tespit edilebilmesi için 5 metreye 

kadar hassas ölçüm yapabilen Ublox firmasının NEO-6M GPS modülü kullanılmıştır. 

Telemetri kartı mikrodenetleyicisi, modülün gönderdiği NMEA formatındaki veriyi 

parçalayıp anlamlı verilere dönüştürerek izleme merkezine başarıyla aktarmıştır. 

GPS modülünün kart üstünde yapılan testteki görüntüsü Şekil 11.20’deki linkte 

verilmiştir. 

11.7.6. Verilerin İzleme Merkezinde Görüntülenmesi 

Mevcut telemetri sisteminde biri bilgisayar diğeri mobil olmak üzere iki platformda 

GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) bulunmaktadır. Verilerin mobil uygulama ortamında 

görüntülenmesinde QUECTEL EG91 modülü tarafından MQTT protokolü ile aktarılan 

veya RF modülünden gönderilen veri kullanılır. 

Bilgisayar ortamında verilerin gösterilmesi için Winforms ortamı ile geliştirilen ve C# 

dili ile programlanan bir yazılım kullanılmaktadır. Tasarlanan arayüz, sekmelere 

bölünerek tüm verilerin etkili bir şekilde görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu program, 

aynı zamanda verilerin anlık kaydını alabilmekte ve yarış içerisinde aracın konumunu 

harita üzerinde görüntüleme gibi özelliklere sahiptir. Aynı zamanda seyir kontrol 

modunda gerekli olan PID katsayıları, bu program sayesinde uzaktan 

ayarlanabilmektedir. Tasarlanan arayüz, Şekil 11.21’deki linkte verilmiştir. 

11.8. Karşılaştırma Tablosu 

  Önceki Tasarım Şimdiki Tasarım 

AKS Fonksiyonları : 

Hata Ayıklama Fonksiyonu 

Otomatik Birim Kontrol 

Fonksiyonu 

Manuel Birim Kontrol 

Fonksiyonu 

Kullanıcı Ekranı 

Fonksiyonu 

Buton Okuma Fonksiyonu 

Hata Ayıklama 

Fonksiyonu 

Otomatik Birim Kontrol 

Fonksiyonu 

Kullanıcı Ekranı 

Fonksiyonu 

Buton Okuma 

Fonksiyonu 

Tork Kontrolü Algoritması 

Hız Kontrolü Algoritması 

Elektronik Diferansiyel 

Algoritması 

https://we.tl/t-qdqVPWTp34
https://we.tl/t-6GClsWXGHr
https://we.tl/t-sKGCqs4Pud
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Geri Kazanımlı Fren 

Algoritması 

Çoklu Haberleşme 

Kontrolü 

Uzaktan PID ayarı 

Kontrolör Entegre Devresi : 

STM32F412RET6 

(Telemetri Kartı ve Araç 

Kontrol Kartı) 

STM32F412RET6 

(Telemetri Kartı ve Araç 

Kontrol Kartı) 

AKS G/Ç sayısı : 
32 I/O - AKS 

24 I/O - Telemetri 

38 I/O - AKS 

24 I/O - Telemetri 

Elektronik Devre Tasarımı : 

Araç kontrol kartı ve 

telemetri kartı tasarımı yerli 

olarak yapılmıştır. Sadece 

gerekli miktarda I/O 

çıkarılmıştır. Telemetri 

kartında SIM800C ve Xbee 

modülü kullanılmıştır. Bu 

entegrelerden beklenen 

performans alınamamıştır. 

Araç kontrol kartı ve 

telemetri kartı tasarımı 

yerli olarak yapılmıştır. 

Araç kontrol kartında ek 

sensörler için I/O ve 

konnektör çıkarılmıştır. 

Telemetri kartında 

QUECTEL-EG91 ve 

nRF24l01 modülleri 

kullanılmıştır. Modüler 

kart tasarımı sayesinde 

bakımı ve onarımı kolay 

bir sistem ortaya 

konulmuştur. 

Baskı Devre Kartı 

Tasarımı 
: 

Devre tasarımında bütün 

birimler karta gömülerek 

özgün bir tasarım 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Telemetri kartında daha 

modüler bir tasarım fikri 

güdülmüştür. Bu nedenle 

QUECTEL-EG91 ayrı bir 

modül olarak tamamen 

kulüp tarafından 

tasarılmış ve karta monte 

edilmiştir. 

Baskı Devre Kartı Üretimi : 

Üretimler PCBWay 

firmasında yaptırılmış olup 

dizgi işlemleri atölyemizde 

gerçekleştirilmiştir. 

Üretimler PCBWay ve 

JLCPCB firmalarında 

yaptırılmış olup dizgi 

işlemleri atölyemizde 

gerçekleştirilmiştir. 

Yazılım Algoritması : Yazılım geliştirmesi Keil 

üzerinden yapılmıştır. 

Yazılım geliştirmesi 

STM32CubeIDE 
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Tasarlanan algoritmada 

butonlar kesmeler 

üzerinden okunmuş ve 

zamanlayıcı kesmesi 

kullanmaktan 

kaçınılmamıştır. 

programı ile yapılmıştır. 

Mikro denetleyici 

yazılımında senkron ve 

asenkron görevler 

ayrılmış, senkron 

görevler için en verimli 

olduğu frekanslar 

belirlenmiştir. Algoritma 

tasarımında gerekli 

yerlerde kesme 

kullanılarak merkezi işlem 

birimi yükü hafifletilmiştir. 

Deneysel Çalışma : 

Telemetri ve AKS olarak 2 

ayrı kart şeklinde yapılan 

tasarım ile sistemlerin test 

edilebilirliği 

kolaylaştırılmıştır. Aynı 

zamanda iki ayrı işlemci 

kullanılarak yazılım yükü 

hafifletilmiştir. Hazır 

modüller yerine geliştirilen 

özgün tasarımlar ile kart 

tasarımları geliştirilmiş 

olup, test ve kontrol 

edilmesi kolay bir hale 

getirilmiştir. 

 

Telemetri ve araç kontrol 

kartı tasarımlarına ek 

olarak sensör kartı 

tasarımı da eklenmiştir. 

Bu sayede elektronik 

diferansiyel uygulaması, 

tork ve seyir kontrol 

algoritmaları 

geliştirilmiştir. Sensör 

kartında bulunan SDIO 

çevre birimi sayesinde 

aracın tepkileri 

kaydedilmekte ve gelecek 

senelerde geliştirilecek 

algoritmalar için veri 

oluşturulmaktadır. 

Boyut (PCB / Kutu) : 

79.5 mm x 84.8 mm (AKS 

Kartı) 

74.8 mm x 80.5 mm 

(Telemetri Kartı) 

 

80.3 mm x 85.5 mm (AKS 

Kartı) 

100 mm x 80 mm 

(Telemetri Kartı) 

12. İzolasyon İzleme Cihazı (Opsiyonel) 

İzolasyon izleme cihazları, elektrikli araç uygulamalarında aracın ve operatörün 

güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bu projede gerçekleştirilecek 

izleme sistemi ile, toprak gerilim seviyesinden elektriksel olarak izole edilmiş olan 

batarya terminalleri ile şasi arasındaki izolasyon direnç seviyesini ölçen ve bu iki 

iletken arasındaki direncin belirli bir ayar değerinin altına düştüğünde bir uyarı 

vermesi veya güç kaynağının bağlantısını kesmesini amaçlayan bir izolasyon 
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izleme cihazı tasarlamaktır. Dolayısıyla, bu tasarım araçta olabilecek kaçak 

tehlikelerine karşı önlem niteliğindedir.[31]  

Sistemin çalışmasını açıklamak için Şekil 12.1’de verilen devre şeması referans 

alınabilir. Şekil 12.1’e linkten ulaşılabilir. Batarya terminalleri ile şasi arasında 

oluşabilecek kaçak akımın ölçümü hem kaçak akım ölçüm devresinde kullanılan 

opampın izolasyon direncine göre ürettiği referans gerilim değerinin izlenmesi, 

hem de batarya terminalleri ile şasi arasına yerleştirilen direnç değerinin izlenmesi 

ile yapılabilmektedir. Dolayısıyla, S1 ve S2 anahtarları kapatılmadan önce ve 

sonra ölçülen gerilimler kullanılarak izolasyon gerilimi ve izolasyon direnci 

kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Hesaplanan bu iki değer beklenen değerler 

dışında ise, sistemin bir uyarı vermesi beklenmektedir.  

S1 ve S2, ölçüm yollarını değiştirmek için kullanılan rölelerdir. Rps1 ve Rps2 

bataryanın pozitif terminalinde yüksek direnç yolunda kullanılan dirençlerdir, Rns1 

ve Rns2 bataryanın negatif terminalinde kullanılan dirençlerdir. Rs1 ve Rs2, 

izolasyon akımı ölçümleri için kullanılan seri dirençlerdir. Ölçümler için VREF (ön 

besleme) ile bir eviren op-amp konfigürasyonu kullanılır.[32] 

Bu sistemi kontrol etmek amacıyla bir kontrol algoritması geliştirilmiştir. Kontrol 

kartında bulunan mikrodenetleyici batarya terminalleri ile şasi arasında izoleli bir 

şekilde üretilen izolasyon direnci referans gerilimini analog-dijital dönüştürücü 

üzerinden okuyarak, izolasyon direncini hesaplayacaktır. Bu referans gerilim 

seviyeleri ise Denklem (12.1) ve (12.2)’deki verilen formüllere göre 

hesaplanacaktır. Hesaplanan bu değerler CAN haberleşme hattı üzerinden araç 

kontrol sistemine gönderilerek, batarya yönetim sistemi ile izolasyon izleme cihazı 

arasında bir çalışma ilişkisi kurulacaktır.  

Kaçak olmadığında okunacak referans gerilim seviyeleri Denklem (12.1) ve 

Denklem (12.2) ile hesaplanabilir.   

ISOPOS = VREF

−  
VREF x RS1

RPS1 + RPS2 + RISO
                                                                                        (12.1) 

ISONEG = VREF

−
(HVBAT + VREF)x RS2

Rns1 + Rns2
                                                                                       (12.2) 

Kontrol algoritması Şekil 12.2’de verilen akış diyagramında verildiği gibidir. Şekil 

12.2’ye linkten ulaşılabilir. 

12.1. Devre Tasarımı 

Pozitif ve negatif terminaldeki izolasyon kaçağı ölçüm devresi şematiği Şekil 12.3’te 

verilmiştir. Şekil 12.3’e linkten ulaşılabilir. 

İzolasyon parametrelerinin ölçümü ve hesaplamaları kontrol kartı tarafından 

yapılacaktır. Kontrol kartının toprak referansı ile izolasyon kartının bağlı olduğu şaşi 

toprağı referansı arasındaki izolasyon sağlanması için kartın beslemesinden izoleli 

https://we.tl/t-mN7nqvCxXJ
https://we.tl/t-uO7v7wzt9N
https://we.tl/t-wO6LR53iVu
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DC-DC dönüştürücü kullanılmıştır. DC-DC dönüştürücünün şematik tasarımı Şekil 

12.4’te verilmiştir. Şekil 12.4’e linkten ulaşılabilir.   

Gerilim seviyesini 12 V’den 5 V’ye düşürmek için ise lineer gerilim regülatörü 

kullanılmıştır. Regülatörün devre şematiği Şekil 12.5’te verilmiştir. Şekil 12.5’e linkten 

ulaşılabilir.   

ISOPOS ve ISONEG izolasyon referans gerilimlerinin stabilitesi için ise gerilim referans 

entegresi kullanılmıştır. Entegre devre şematiği Şekil 12.6’da verilmiştir. Şekil 12.6’ya 

linkten ulaşılabilir.    

İzolasyon kartı ve kontrol kartının gerilim referans seviyeleri farklı olduğu için analog 

sinyalleri izole etmek için AMC1311 entegresi kullanılmıştır. Şematik devre tasarımı 

Şekil 12.7’de verilmiştir. Şekil 12.7’ye linkten ulaşılabilir.[32] 

Analog sinyal izolasyon entegresinin diferansiyel çıkışlarına fark alıcı opamp devresi 

kurarak tek bir sinyal elde edilmiştir. Fark alıcı opamp devresi Şekil 12.8’de 

verilmiştir. Şekil 12.8’e linkten ulaşılabilir.  

Röle sürme devrelerinin sinyallerinin izolasyonları için opto izolatörler kullanılmıştır. 

Opto izolatör şematik devre tasarımı Şekil 12.9’da verilmiştir. Şekil 12.9’a linkten 

ulaşılabilir. 

İzolasyon kartının kontrol kartına bağlantısının yapılması için 9 pinli D-Sub konnektör 

tercih edilmiştir. Konnektörün şematik tasarımı Şekil 12.10’da verilmiştir. Şekil 

12.10’a linkten ulaşılabilir. 

12.2. Simülasyon Çalışmaları 

Devre PSIM12 programında kurularak çalışması test edilmiştir. Simülasyon devresi 

Şekil 12.11’de verilmiştir. Şekil 12.11’e linkten ulaşılabilir. 

İzolasyon kırılması olmadığı durumlarda ISO_NEG ve ISO_POS referans çıkışlarında 

yaklaşık 2.5V seviyesinde bir gerilim okunacaktır. Simülasyon sonuçları Şekil 

12.12’de verilmiştir.  Şekil 12.12’ye linkten ulaşılabilir. 

Pozitif terminal ile şasi arası izolasyon kırılması Şekil 12.13’te devre ile 

modellenmiştir. Şekil 12.13’e linkten ulaşılabilir. 

Pozitif terminaldeki izolasyon kırılması senaryosu için simülasyon sonuçları Şekil 

12.14’de verilmiştir. Şekil 12.14’e linkten ulaşılabilir. 

Negatif terminal ile şasi arası izolasyon kırılması Şekil 12.15’te devre ile 

modellenmiştir. Şekil 12.15’e linkten ulaşılabilir. 

Negatif terminaldeki izolasyon kırılması senaryosu için simülasyon sonuçları Şekil 

12.16’da verilmiştir. Şekil 12.16’ya linkten ulaşılabilir.  

Bu simülasyon sonucunda da görüldüğü üzere, ISO_NEG çıkışındaki gerilim değeri, 

izolasyon kırılması olmadığı durumda okunması gereken çıkış gerilimi değeri olan 

2.5V’dan farklı bir değerdedir. Bu nedenle, bu simülasyon sonucuna bakarak, pozitif 

terminalde bir izolasyon hatasının olduğu söylenebilmektedir. 

https://we.tl/t-JaVFSp1hYm
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https://we.tl/t-8lV5ZigF4i
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Özetle araç şasisi ile batarya terminalleri arasında sürekli sinyaller gönderilerek çeşitli 

parametler de kullanılarak izolasyon direnci hesaplanmıştır. Güvenli direnç değeri 

1,2MΩ olarak alındı. Simülasyon sonuçlarında görülen referans gerilimleri aracılığıyla 

hesaplanan izolasyon direnci seviyesi 1 MΩ’un altına indiğinde izolasyon tehlikesi 

varlığı kabul edilmelidir. Gereken uyarı sürücü ekranına yansıtılmaktadır. 

12.3. Baskı Devre Çalışmaları 

Araçtaki tüm elektriksel donanımlar, yüksek gerilim ve alçak gerilim seviyeleri 

birbirinden izole olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar araçta olabilecek kaçak 

tehlikelerine karşı önlem niteliğindedir. Bu yüzden şasi seviyesi ile birlikte izolasyon 

izleme cihazı kartı üç farklı izolasyon seviyesi olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, 

batarya yüksek gerilim seviyesi, şasi seviyesi ve alçak bara gerilimi seviyesidir.  

Araçtaki tüm elektriksel donanımlar, yüksek gerilim ve alçak gerilim seviyeleri 

birbirinden izole olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar araçta olabilecek kaçak 

tehlikelerine karşı önlem niteliğindedir. Bu yüzden şasi seviyesi ile birlikte izolasyon 

izleme cihazı kartı üç farklı izolasyon seviyesi olacak şekilde tasarlanmıştır. Kartta 

farklı izolasyon seviyelerinin olması ve batarya terminallerinin karta bağlanması 

poligonlar, komponentler ve yollar arasındaki yakınlık kurallarını önemli hale 

getirmektedir. 

Tablo 12.1’de Altium Designer’da tanımlanan izolasyon seviyelerine göre yakınlık 

kuralları verilmiştir. Bu yakınlık kurallarına göre baskı devre tasarımı yeniden 

yapılmıştır.   

 

Tablo 12.1. Yakınlık kuralları tablosu 

İzolasyon 

Seviyesi / 

İzolasyon 

Seviyesi 

12 V+ 

(Bara) 
GND (Bara) BAT+ BAT- 

12V+ 

(Şasi) 
GND_ISO(Şasi) 

12 V+ (Bara) 8 mil 10 mil 200 mil 200 mil 200 mil 200 mil 

GND (Bara)   8 mil 200 mil 200 mil 200 mil 200 mil 

BAT+     8 mil 60 mil 200 mil 200 mil 

BAT-       8 mil 200 mil 200 mil 

12V+ (Şasi)         8 mil 10 mil 

GND_ISO(Şasi)           8 mil 
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Yapılan izolasyon izleme cihazı baskı devre tasarımın iki boyutlu görüntüsünün üst 

katmanı Şekil 12.17’de alt katmanı ise Şekil 12.18’de verilmiştir. Şekil 12.17’ye ve 

Şekil 12.18’e linkten ulaşılabilir.                                      

Yapılan izolasyon izleme cihazı baskı devre tasarımın üç boyutlu görüntüsünün üst 

katmanı Şekil 12.19’da alt katmanı ise Şekil 12.20’de verilmiştir. Şekil 12.19’a ve 

Şekil 12.20 ‘e linkten ulaşılabilir.   

12.4. Üretim Çalışmaları 

Üretilen izolasyon izleme cihazı kartının dizgiden önceki fotoğrafları Şekil 12.21 ve 

Şekil 12.22’te verilmiştir. Şekil 12.21’e ve Şekil 12.22’ye linkten ulaşılabilir. 

İzolasyon izleme cihazı kartının dizgiden sonraki fotoğrafları Şekil 12.23 ve Şekil 

12.24’de verilmiştir. Şekil 12.23’e ve Şekil 12.24’e linkten ulaşılabilir. 

12.5. Test Sonuçları 

İzolasyon izleme cihazının ilk testleri ayarlanabilir güç kaynaklarıyla yapılmıştır. Farklı 

dirençler ile kart üzerinde izolasyonu bozarak izolasyon direncinin hesaplanması 

hedeflenmiştir. Kurulan test düzeneğinden bir fotoğraf Şekil 12.25’te verilmiştir. Şekil 

12.25’e linkten ulaşılabilir. 

Yapılan testlerde negatif ve pozitif terminaller ile şasi arasında izolasyon bilinen 

dirençlerle bozulup izolasyon izleme cihazında üretilen gerilim sinyalleri okunmuştur. 

Negatif terminal için yapılan ölçümler Şekil 12.26’de verilmiştir. Şekil 12.26’ya linkten 

ulaşılabilir.  

Pozitif terminal için yapılan ölçümler Şekil 12.27’de verilmiştir. Şekil 12.27’ye linkten 

ulaşılabilir.   

12.6. Karşılaştırma Tablosu 

 

  Önceki Tasarım Güncel Tasarım 

Mikro Denetleyici 

Entegre 
: STM32F412RET6 STM32F412RET6 

Ölçüm Yöntemi : 

Opampın izolasyon 

direncine göre ürettiği 

referans gerilim değerinin 

izlenmesi  

Opampın izolasyon 

direncine göre ürettiği 

referans gerilim değerinin 

izlenmesi  

Örnekleme Peryodu : 0.04 µs  0.04 µs  

100kΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: 

Pozitif bara için: %10 

Negatif bara için: %8 

Pozitif bara için: %10 

Negatif bara için: %8 

1MΩ için ölçüm 

hassasiyeti 
: 

Pozitif bara için: %5  

Negatif bara için: %3 

Pozitif bara için: %5 

Negatif bara için: %3  

https://we.tl/t-f93DcNphdX
https://we.tl/t-7j14JCgUbg
https://we.tl/t-vR54OSjPzn
https://we.tl/t-lRVmBVIwpH
https://we.tl/t-NFzc7IF0Tx
https://we.tl/t-mNOKtKOkiy
https://we.tl/t-kFnmLi4TJy
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Boyutlar (PCB / Kutu) : 
Pcb: 82x62 mm 

Kutu: 84x64 mm 

Pcb: 82x62 mm 

Kutu: 84x64 mm 

13. Direksiyon Sistemi  

Yapılan direksiyon sisteminde hedeflenenler önceki direksiyon sisteminde yapılan 

hataları gidermek ve yerlilik kurallarına uygun bir direksiyon sistemi oluşturmaktır. 

Önceki senelerde tercih edildiği gibi pinyon kremayerden oluşan bir sistem tercih 

edildi. Bu sistemde sürücünün direksiyon simidini döndürmesiyle verilen hareket 

direksiyon mili vasıtasıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir. Bu dişli kutusunda bulunan 

kremayer aracılığı ile direksiyon dişli kutusundan çıkan hareket, bir yönlendirme 

mekanizması vasıtasıyla yönlendirilebilir tekerleklere iletilir.  

Stabil sürüşü ve yol tutuşunu sağlamak adına ön tekerleklere, dolayısıyla direksiyon 

sistemine, etkiyen 3 düzenleme yapılabilir: Kamber, toe ve kaster açıları. Kamber, 

tekerlek araca göre dışarıya doğru eğilirse pozitif, içeriye doğru eğilirse negatif olarak 

adlandırılır. Eğer kamberli tekerlek düz ve ileri yönde hareket etmeye zorlanırsa, 

lastik sırtı yüzeyi deforme olur ve kamber kuvveti olarak bilinen bir yanal kuvvet 

üretilir. Kamber kuvveti: 𝐹𝑌=𝐹𝑧 ×  𝛾 (𝑟𝑎𝑑)  olarak tanımlanır. Aracın yol tutuşuna ve 

viraj kabiliyetine yaptığı olumlu etkiye rağmen kamber açısı, lastiklerin yere dik bir 

şekilde ve geniş bir temas yüzeyi ile basamamasına neden olur bu da lastiklerin yan 

yüzlerinin daha çok yıpranmasına ve verimlilik açısından dezavanataja sebep olur.  

İkinci düzenleme elemanı olan toe açısı, araca üstten bakıldığında tekerleklerin araca 

göre içe ya da dışa bakması durumudur. Toe açısı, aracın sürüş hissini ciddi 

anlamda etkilemektedir. Toe-in durumu, aracın düz yolda daha stabil bir sürüşe sahip 

olmasını sağlarken toe-out durumu, aracın virajları daha güvenli alabilmesini sağlar. 

Her ne kadar aracın düz yol ve viraj stabilitesi, gerçek hayatta büyük bir öneme sahip 

olsa da konu verimlilik olduğunda toe açısı, çok da iyi bir seçenek değildir. Ön 

tekerleklerde oluşacak herhangi bir toe açısı, kayma açısını artıracağından hem 

yuvarlanma direnci katsayısının artmasına hem de T=Fysinα ifadesindeki α açısının 

artmasına sebep olur ve toe açısının sinüs fonksiyonu kadar anlık olarak sürtünme 

kuvveti oluşturur. Stabilite problemlerinde toe, her ne kadar iyi bir çözüm olsa da 

verim kaybı göz önünde bulundurulduğundan tercih edilmemiştir. Bunun yerine, aynı 

problemi çözmesine rağmen verimlilik konusunda daha iyi bir seçenek olan kaster 

açısı kullanılmıştır. 

Kaster, king-pin eksneninin (direksiyon ekseni) süspansiyon üst ve alt mafsal 

bağlantılarının kaydırılması suretiyle yandan görünüşte dikey düzlemde sahip olduğu 

eğime verilen isimdir. Kaster durumunda, tekerleğin yer ile temas noktasından king-

pin eksenine olan mesafe mekanik iz ya da kaster izi olarak adlandırılmaktadır. Bu 

tork, direksiyon sisteminde oluşabilecek boşluklar durumunda tekerin kendi kendini 

düzeltebilmesini sağlar. Dolayısıyla, kaster açısı bulunan direksiyon sisteminde yol 

pürüzlülüğü ve direksiyon sistemi boşluklarından doğan stabilite problemleri 

çözülmüş olur. 
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Kullanılan kaster açısı, 1,3 derecedir. Bu da 3,16 mm’lik bir kaster izi sağlar. Yani 

tekerlek temas noktasından uygulanacak kuvvetin kuvvet kolu, 3,16 mm olacaktır. 

Tekerlek izi yeterli olmayan araçlarda direksiyon boşluklarından kaynaklanan tekerlek 

hareketi, yeterince engellenemeyecektir. Gerekli olan kuvvet, direksiyon boşlukları ve 

yol şartları önceden tahmin edilemeyeceğinden benzer ihtiyaç koşullarında, benzer 

yarışlarda kullanılan tasarımlar ve grafikleri incelenerek ortalama olarak belirlenmiştir. 

Linkteki Şekil 13.1 ‘de king-pin ekseni, kaster ve kaster izi terimlerinin gösterimi 

verilmiştir. 

13.1. CAD Modeli 

Direksiyon sistemi Cad modeli ayrı bir rar içerisinde her bir parçanın step dosyası 

linkte mevcuttur. 

13.2. Aracınızın ön yerleşim geometrisinin açı ve mesafe değerleri 

Roll center yüksekliği= 51 mm                                     Kingpin eğimi =10 derece 

LowerJointLF=169.74; %Lower Joint Length Front    Öndeki yayın eğimi= 45 derece                              

LowerJointLR=122.4; %Lower Joint Length Rear       Ön track=1156 mm 

Dingil Mesafesi=1774                                                   Lastik yarıçapı= 290 mm 

Scrub radius= 0                                                             Scrub= 54mm 

Linkte, Şekil 13.2 ‘de araç ön yerleşim geometrisi verilmiştir.  

13.3. Direksiyon oranının hesaplanması 

Direksiyon oranı 7.19:1 dir. Direksiyon simidi maksimum 210 derece dönebilmektedir. 

Direksiyon simidi maksimum açıyla döndürüldüğünde dış tekerlek 24.85 derece 

dönerken iç tekerlek 33.55 derecelik açıyla dönmektedir. 

13.4. Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının 

hesaplanması 

Bisiklet modeline ve dış tekerin konumuna göre araç minimum 3371 yarıçaplık dönüş 

yapabilmektedir. Hesaplamalarda kullanılan kinematik bisiklet modeli Şekil 13.3 de 

verilmiştir. Şekil 13.3’e linkten ulaşılabilir. 

R = Tekerleklerin dönüş yarıçapı               R= L / tan(𝛿) 

13.5. Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının 

alması gereken değerleri gösterilmesi 

Ackerman prensibine göre dinamik sürüşte istenildiği üzere aracın 4000 mm 

yarıçaplık daireyi dönebilmesi için iç tekerleğin dönüş açısı 27.4027 derece, dış 

tekerleğin dönüş açısı 21.1816 derece olarak belirlenmiştir. Linkten Şekil 13.4’te 

Ackerman prensibinin matematiksel modeli ve gerekli değerler verilmiştir. Şekil 

13.5’te Ackerman modeline ve araca göre dinamik sürüşte belirtilen çapı aracın 

dönmesi için gerekli lastik dönüş açısı değerleri verilmiştir. Şekil 13.5.’e linkten 

ulaşılabilir. 

https://we.tl/t-TNQwBrnpU5
https://we.tl/t-a5aeMSZRJi
https://we.tl/t-CtdOb1B332
https://we.tl/t-6oLUZvWHoG
https://we.tl/t-U5nhF2eWXu
https://we.tl/t-IZdLLA8V4M
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Ackerman prensibine ve kremayerdeki diş sayısına göre aracın dönebildiği minimum 

yarıçap 3371 mm’dir.  

13.6. Teorik ve gerçek durum için aynı grafikte direksiyon açısına göre iç 

tekerlek ve dış tekerlek dönüş açıları  

Direksiyon dönüş açısı ve lastik dönüş açısı model yapılarak grafik üzerinden 

hesaplanmıştır. Aracın en büyük direksiyon açısında (210 derece) iç tekerlek 33.55 

derece , dış tekerlek 24.85 derece dönmektedir. Bu açıları ackermann prensibine 

göre hesapladığımızda aracımızın dönebildiği minimum yarıçap 3371 mm’dir. Şekil 

13.6’da direksiyon simidi dönüş açısına göre iç ve dış tekerlek dönüş açıları grafiği 

linkte verilmiştir. Şekil 13.7’de Ackerman prensibine göre iç tekerlek açısına göre dış 

tekerleğin aldığı açı değerleri ve gerçek iç tekerlek açısına göre dış tekerleğin aldığı 

açı grafiği verilmiştir. Şekil 13.7’ye linkten ulaşılabilir. 

 

13.7. Direksiyon simidi en az 180 derece (90'dan sola, 90'dan sağa) 

dönebilmelidir.Tekerleklerin dönüşü sırasında, tekerlekler ile gövde veya 

araç üzerindeki herhangi bir parça arasında en az 1 cm boşluk olmalıdır. 

Aracın tekerlekleri 56 derecelik açı ile döndüğünde araç gövdesine sürmektedir. 

Kremayer diş sayısı ve kremayerdeki stoperlar sayesinde bu açı 37 derece ile 

sınırlandırılmıştır. Bu ölçü gövde ve tekerlekler arasında 1 cm’den daha fazla bir 

mesafe sağlamaktadır.  

14. Kapı Mekanizması  

Bu kısımda kapı, menteşe ve kilit sisteminin teknik detaylarından bahsedilmiştir. 

Tasarım sürecinde ve tarafımızca yapılan kontrollerde kılavuzda belirtilen maddeler 

takip edilmiştir. Tasarlanan sistemin özelliklerini, CAD datalarını, analiz sonuçlarını ve 

yapılan malzeme seçimlerinin gerekçelendirilmelerini içermektedir. Ayrıca kapı 

sistemindeki her bir parçanın 3 boyutlu modeli ve komple sistemin montaj modeli ayrı 

bir dosyada step formatında verilmiştir. Step dosyası linktedir. 

 

14.1. KAPI  

Pre-preg malzeme ile auto-clave yöntemi kullanarak üretilen sağda ve solda birer 

tane olmak üzere, aynı boyutlara sahip 2 kapının da yüzey alanı Şekil 14.1.’de 

verildiği üzere 0,6521 m2’dir, bu değer kural kitapçığında geçen 0,4 m2 değerinden 

büyüktür ve bu kuralı karşılamaktadır. Şekil 14.1.’e linkten ulaşılabilir. Kapının 

kapatıldığı durumda, kapı ve araç gövdesi arasında kalan boşluk sızdırmazlık fitili ile 

dış ortamdan izole edilmiştir. Bu durum 0,2mm’lik kalınlığa sahip filler çakısı ile 

linkteki Şekil 14.2.’deki gibi test edilmiştir ve boşluğun 0,2mm’den küçük olduğu 

gözlemlenmiştir. 

https://we.tl/t-lhhEfZT9vO
https://we.tl/t-HZhuyz6xqW
https://we.tl/t-ftTosemqc4
https://we.tl/t-3zcdwEgNzf
https://we.tl/t-CYeT4b7OxJ
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14.2. KAPI MENTEŞESİ ve DİLİ 

Menteşe ve dil tasarımı-üretimi süreci için iki farklı durum üzerine araştırma ve 

çalışmalar yapılmıştır. Bu iki durum birbirinden malzeme seçimi ve bu doğrultuda 

oluşan imalat yöntemi farklılıkları ile ayrılmaktadır. İlk durumda malzeme olarak 

alüminyum tercih edilmektedir. Malzeme olarak alüminyum kullanılması 

doğrultusunda tasarımın üretim sürecinde lazer kesim ve talaşlı imalat yöntemlerine 

başvurulması gerekmektedir. Bu iki imalat yöntemi ve alüminyumun tedarik işlemi 

hem maliyet hem de tasarım sürecindeki optimizasyonlar açısından negatif sonuçlara 

sebebiyet vermektedir. İkinci durumda ise üretim için 3 boyutlu yazıcı, bu doğrultuda 

da materyal olarak filament tercih edilmiştir. İkinci durum maliyet ve tasarım 

sürecindeki optimizasyonlar açısından çok daha iyi bir opsiyon oluşturmuştur. Ayrıca 

isterlere göre yoğunluk-dayanım durumu incelendiğinde ortalama 2.7g/  

yoğunluğa sahip alüminyumdan ziyade ortalama 1.25g/  yoğunluğa sahip filament 

kullanılması ağırlık bakımından da avantaj sağlamaktadır. 

Tasarımın üretiminde üç boyutlu yazıcı kullanılmasına karar verilmesinin ardından 

filament türüne karar vermek amacıyla ANSYS-Static Structural ortamından, amorf 

filamentler olan PLA ve PET-G ile analizler yapılmıştır. Analizde menteşe Şekil 

14.3.’te linkte gösterildiği gibi A yüzeyine Fixed Support olarak tanımlanmıştır, bu 

ifade ile analizde menteşenin araca sabitlenmesi simule edilmiştir. Sonrasında Şekil 

14.3.’te gösterildiği gibi B yüzeyine 50N Remote Force tanımlanmıştır, bu ifadeyle 

kapının ağırlık merkezinin bulunduğu noktadan kapının ağırlığı tanımlanmıştır. 

Kapının ağırlık merkezi ise data üzerinden (X, Y, Z) = (1266 mm, 500 mm, 517 mm) 

olarak ölçülmüştür. Şekil 14.4.’te verildiği gibi, görsele linkten ulaşılabilir, PLA için 

yapılan analizde Total Deformation sonucu max. 0,88983mm çıkmıştır. Ancak 

linkteki Şekil 14.5.’te verilen PET-G ile yapılan analizde Total Deformation 

sonucunda max. 1,0286mm çıktısı alınmıştır. Bu analizlerin sonucu doğrultusunda 

filament materyali olarak PLA seçilmiştir. PLA’nın programa tanımlanan materyal 

özellikleri Şekil 14.6.’da verilmiştir [33]. Şekil 14.6’ya linkten ulaşılablir. 

Kapı menteşe mekanizmasının montajlı hali Şekil 14.7.’de verilmiştir, linkten 

ulaşılabilir. Menteşe tasarımının patlatılmış görüntüsü linkteki Şekil 14.8.’de 

verilmiştir. Menteşe tasarımının kapıda konumlandırılmış ve montajlanmış görüntüsü 

Şekil 14.9.’da verilmiştir, linkten ulaşılabilir. Menteşe sisteminin kapının alt 

yüzeyinden menteşenin orta noktasına olan uzaklığı 100mm, menteşelerin orta 

noktaları arası uzaklık 71mm, kapı açık durumdaki menteşe uzunluğu 185 mm, 

menteşeler arası uzaklık 22mm’dir. 

Şekil 14.10.’da verilen kapı dili mekanizması da 3 boyutlu yazıcı ile PLA filamenti 

kullanılarak basılmıştır, linkten ulaşılabilir. Linkteki Şekil 14.11. ve linkteki Şekil 

14.12.’de gösterilen 2 numaralı parça ile araç gövdesine bağlı olan 1 numaralı parça, 

3-6 numaralı parçaların arasında bulunan 4 numaralı parçadaki yuvaya girdiği zaman 

4 numaralı parçaya kuvvet uygulayıp parçayı geri itmektedir ve bu geri itme 5 

numaralı parçayı bir sonraki kademeye alıp 4 ve 5 numaralı parçalar arasındaki yayı 

https://we.tl/t-pTk1A42kgI
https://we.tl/t-SxSF4XWieI
https://we.tl/t-5l3OrC4iOH
https://we.tl/t-aRLB8dLU60
https://we.tl/t-QP6WhQbSQX
https://we.tl/t-EOCZpfLWGr
https://we.tl/t-zNkPyBPrOL
https://we.tl/t-HmToBxnZqR
https://we.tl/t-1Z94QSjElL
https://we.tl/t-ho1hZrfXci
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gererek kapının kilitli kalmasını sağlamaktadır. Kilidin açılma prensibi ise 5 numaralı 

parçanın aşağı yönde çekilerek ilk konumuna getirilmesidir. 

 

14.3. KAPI KİLİT MEKANİZMASI 

Kilit mekanizması kapı kapalı durumunda iken kapı koluna müdahale edilmediği 

sürece kapıyı kilitli tutmaktadır. Kapı kolu müdahalesiyle kapının açılmasını 

engellemek için Şekil 14.13.’te gösterilen anahtarlı kilit mekanizması gergi kolu olarak 

kullanılmaya karar verilmiştir, linkten ulaşılabilir. Bu mekanizma kapı kolu ile kilidi 

birbirine bağlayıp açma kapamayı sağlayan gergin telin etrafında dolaştığı kasnağı 

anahtar ile hareket ettirip, teli gevşek duruma getirerek kapı kolunun boşta hareket 

etmesini ve kilide etki edememesini sağlamaktadır. Kurallarda belirtildiği üzere kapı, 

kapı koluna herhangi bir müdahale etmeden sadece iterek kapanabilmektedir.  

https://we.tl/t-rzlwRE6ZyO


 

97 

 

 

 

15. Mekanik Detaylar (Zorunlu)        

  

15.1. Teknik Çizimler 

 

 

 Minimum (cm) Değer (cm) Maksimum (cm) 

A 120 125.75 180 

B 130 177.2 - 

C 10 10.5 - 

H 100 103.78 - 

L 200 339 425 

W_ön 100 114.25 - 
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W_arka 80 103.75 - 

15.2. Mukavemet Analizi 

 

Şekil 15. 1 Arka Rollbar İçin Verilen Kuvvet Gösterimi 

 

 

Şekil 15. 2 Ön Rollbar İçin Verilen Kuvvet Gösterimi 

 

Şekil 15. 3 Arka Rollbar Analizi Sonucu Oluşan Deformasyon 
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Şekil 15. 4 Ön Rollbar Analizi Sonucu Oluşan Deformasyon 

 

Hem ön hem arka rollbarlar için elde edilen deformasyon değeri H/200 değerinden 

küçük olduğu için kabul edilebilir değerlerdir. 
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15.3. Dış Kabuk Üretimi 

15.3.1. Modelin Hazırlanması 

Aracın CAD çizimi oluşturulduktan, gerekli analizler yapıldıktan sonra aracın üretimi için 

ilk adım olarak model işletildi. Model malzemesi olarak strafor köpük tercih edilmiş olup 

modelin üretimi 3 eksen CNC Router’da talaşlı imalat yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 

Model malzemesi olarak maliyetin düşük olması ve erişilebilirliği sebebiyle strafor köpük 

seçilmiştir. Yüzey düzeltmeden önce strafor köpük mekaniksel ve kimyasal açıdan çok 

dayanıklı olmadığı için yüzey iyileştirmesi yapıldı. Yüzeye bir solüsyon sürülür. 

Solüsyon, strafor gibi polyester esaslı bir kimyasal ile temasta erimez. Solüsyonun 

ardından polyester esaslı çelik macun, olası hatadan zımparalanması kolay olduğu için, 

tüm yüzeye çekilir, aynı zamanda yüzeye ekstra kalınlık sağladığı için strafora sızıntıyı 

önler. Şekil 15.5.’de, linkten ulaşabilir, görüldüğü gibi yüzeyde düzgün bir bitiş için astar 

ve son kat boya atıldı. Yüzey parlak şekildeyken yüzeyde oluşan negatif ve pozitif 

pürüzleri gidermek için zımpara atıldı, negatif yerler Şekil 15.6’deki gibi macun ile 

dolduruldu. Şekil 15.6.’ye linkten ulaşabilirsiniz. Sonrasında sırasıyla 60, 100, 240, 320, 

400, 600, 1200, 1500, 2000 kumluluk oranında zımparalarla yüzey zımparalandı. 

Zımpara ile çalışırken 400 ve sonrası sulu zımpara yapılır sebebi ise kalkan talaşları 

yüzeyden uzaklaştırarak yüzeyin çizilmesini engellemek ayrıca zımparanın ömrünü 

uzatmaktır. Yüzeyde pürüzsüz bir bitiş için ekstra olarak pasta ve cila uygulandı.  

    

15.3.2. Kalıp Üretimi 

Uygun kalıp kurgusu belirlendi. Yüzey belli bölgelere bölündü bu şekilde kalıp parçaları 

kolaylıkla çıkartıldı. Bölge sınırları Dakota plaka ile belirlendi. Dakota plaka 2 eksenli 

CNC Router tezgahta kestirildi. Kalıp üretiminde Şekil 15.7.’de görüldüğü gibi 

mukavemet değerlerinden dolayı cam elyaf tercih edildi. Şekil 15.7.’e linkten ulaşılabilir. 

Polyester reçine ile cam elyaf kullanıldığında istenilen özelliklere sahip bir kompozit 

malzeme oluşturduğundan, polyester reçinenin maaliyetinin uygun olmasından, 

uygulama kolaylığından, kısa kür süresinden dolayı tercih edildi. Kürleşme süresinin kısa 

olması, kalıbın dayanıklı olması için cam elyaf kat atarken bekleyerek geçen süreyi, 

zaman kaybını azalttı. Polyester reçine normal şartlarda zamanla esner ve genişler 

arada kullanılan cam elyaf takviyesi esneme katsayısını azalttı. Cam elyaf, lifleri 

dolayısıyla yüzeyde darbeyi dağıtır, yalnızca polyester reçine ile oluşturulan kalıp daha 

gevrek olur, kırılma ihtimali cam elyaf takviyeliye göre yüksektir. 

 

Kalıp üretimi öncesi yüzeye kalıp ayırıcı uygulandı. Kalıp ayrıcı olarak uygulama 

kolaylığından silikon esaslı kalıp ayrıcı kullanılmıştır. Silikon esaslı kalıp ayırıcı yüzeyde 

ayrıca bir yüzey oluşturmadığı için istenilen ölçüde bir kalıp oluşturulmuş, sıcaklıkla 

https://we.tl/t-skUlwgQkvQ
https://we.tl/t-aR1zOtvzUu
https://we.tl/t-9mAbxwPWa1
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bozunmamıştır. Polyester esaslı jelkot kullanılmıştır, sebebi jelkotun üzerine gelecek 

olan polyester esaslı matris malzemesinin jelkot yapısıyla uyum sağlaması, katlar arası 

delaminasyonu önlemektir. Jelkotun içerisine katalizör olarak kobalt eklenmiştir. Kobalt 

miktarı, kobalt konsantrasyonuna ve reçineye bağlı değişmektedir. Kullandığımız reçine 

ve kobalt çözeltisinin özelliklerinden dolayı %0.5 ağırlığında kobalt eklenmiştir. MEK-P 

(metil-etil-keton peroksit) bir organik bileşiktir. Polyester esaslı reçinelerin 

kürleşmesinde, sertleşmesinde hızlandırıcı olarak kullanılır. Polyester esaslı olan 

matriste ve jelkotta kullanılmıştır. Oranı değişiklik göstermekle birlikte %1-2 ağrılık 

oranında kullanıldı. Hardener oranına bağlı reçinenin mekanik değerleri Şekil 15.8.’de 

görülmektedir, linkten ulaşılabilir. 

 

Jelkot homojen şekilde karıştırıldıktan sonra yüzeye fırça yardımı ile ince bir kat sürüldü. 

Yüzeye sürülürken dikkat edilmesi gereken parametrelerden biri jelkotun kalın 

olmaması, yüzeyde çıkıntı şeklinde kalmamasıdır. Jelkot kalın olduğu durumda 

oluşturulan kompozit kalıbın darbelere karşı dayanımı düşer, kırılganlaşır. Yüzeyde 

çıkıntılar olduğu zaman cam elyaf serilirken cam elyafın içerisinde hava kabarcıklarını 

gidermek zorlaşır. Kullandığımız jelkot 5-6 saatte kürleşmektedir, ortam sıcaklığına ve 

uygulama şekline göre değişiklik göstermektedir. 6 saatin ardından jelkot kürleşmiştir, 

yüzey mukavemetini arttırmak için cam elyaf serilmeye başlandı. Cam elyafın yüzeye 

tutunması için polyester reçine ve fumed silicadan oluşan bir macun sürülür. Fumed 

silica reçinenin kıvamını ayarlar. Macun sürülür üzerine cam elyaf parçalar halinde 

serilir. Üstte belirtilen oranlarda polyester reçineye MEK-P ve kobalt oktat eklenir. Cam 

elyaf, reçine ile ıslatılarak yatırılır ve bu işlem 3 kat cam olacak şekilde devam eder. 3 

kat sonunda reçinenin kürleşmesi beklendi. Kürleşmesinden sonra yüzeydeki 

yükseltilerden kaynaklı cam elyaf yatırma zorlaşacağından tekrar macun uygulandı ve 

tekrar cam yatırıldı, polyester reçine ile ıslatıldı. 5 kat cam elyaf olacak şekilde 

yapıldıktan sonra kürleşme beklendi, aynı proses bir kez daha tekrarlandı. İlk katlarda 

sıcaklık dayanımı yüksek polyester reçine tercih ettik maaliyeti fazla olduğu için sonraki 

katlarda sektörde yaygın kullanılan sadece mekanik dayanımı yüksek olan reçinelerden 

tercih ettik. Yüzeyler arası kimyasal yapısı uymaması ihtimaline karşın daha dikkatli 

şekilde reçineyi uyguladık. Katlar arası delaminasyonun olumsuz etkisini engellemek için 

belli bir kalınlığa ulaştıktan sonra reçine değiştirdik. Kepin üst kalıp üretimi Şekil 15.9. 

‘de görülmektedir, linkten ulaşılabilir. Kepin alt kalıp üretimi Şekil 15.10. ‘da 

görülmektedir, görsele linkten ulaşılabilir. 

    

Kalıp oluşturma işlemi yüzeyde parçalara ayrılmış tüm bölgelere ayrı ayrı uygulandı. 

Başlangıç yüzeyi bitirildikten sonra ilintili yüzeylerdeki arada kalan Dakota plakalar 

çıkartıldı ve aynı işlem diğer yüzeylere sırasıyla uygulandı. Kalıp oluşturma işlemi tüm 

https://we.tl/t-AcWG1LKVO4
https://we.tl/t-Lq1gmqgcL3
https://we.tl/t-ZhbUC3Xorq
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yüzeyler için bittiğinde yüzeylerin etrafına tahta parçalar yapıştırılarak çevrelendi, tahta 

parçaların üstü tekrar 2 kat cam elyaf ile kapatılarak daha sağlamlaştırıldı. Kalıp 

çevresinin dönülmesinin sebebi esneme ile boyut değişiminin önüne geçmektir. Kalıpları 

yüzeyden ayırmadan önce, kalıplar birbirine bitişikken 8’er cm arayla matkap ile M8 

cıvata deliği açıldı. Kalıp modelden PVC plakalar yardımı ile ayrıldı. 

    

Kalıplar parçalar şeklinde ayrılır bu parçaların  sınırları yüzeye 90 derece olacak şekilde 

belirginleştirilmiştir. Linkteki Şekil 15.11., linkteki Şekil 15.12.‘de görüldüğü üzere 

dakotalar yüzeye dik şekilde konulduktan sonra dakota kısmına da cam yatırılmıştır, bu 

kısımlara flanş denilir. Birleştirme sırasında kalıpları tek şekilde birleştirmek için referans 

noktasına ihtiyaç duyulur. Referans noktası olarak pinpon toplarına polyester reçine 

dolduruldu, kürleştikten sonra yarım küre şeklini alan reçine Dakota yüzeyine paralel 

olacak şekilde dakotaya yapıştırıldı, böylece kalıplarda dişi-erkek olarak küre şekli elde 

edildi. Vakum ile üretimde aralardan hava kaçağı olmaması için birleşme yerlerine 

vakum bandı çekildi ve birleştirildi. Son olarak açılan cıvata deliklerinden cıvata ve 

somun ile kalıp parçaları birbirine montajlandı. Yüzeyin birleşme yerleri model macunu 

ile dolduruldu. Sonrasında kalıptan ürünü ayırabilmek için yüzeye kalıp ayrıcı sürüldü. 

Kalıp ayrıcının kullanımı gereği 3 kat kalıp ayırıcı astar atıldı her seferinde astarın fazlası 

yüzeyden temiz bir bezle temizlendi. 3 kat kalıp ayırıcı sürüldü aynı şekilde fazlası temiz 

bir bezle temizlendi. Sürülen ayırıcının temizlenme sebebi yüzeyde oluşan kuru silikon 

tortusunu almaktır. Yüzey tamamen hazır hale geldikten sonra vakum infüzyon yöntemi 

ile çalıştığımız için yüzeye sprey yapıştırıcı uyguladık, sprey yapıştırıcı her kata 

uygulandı. Vakum infüzyon yöntemini tercih etme sebebi olan ağırlık ve maliyet 

yönünden kıyaslama şeması Şekil 15.13.’da gösterilmektedir, linkten ulaşılabilir. 

 

15.3.3. Kep Üretimi 

Yüzeye öncesinde hazırladığımız 9m2’lik karbon düzenli bir şekilde serildi. Karbonfiber 

olarak 45-45 twill örgü tercih edildi, 45’lik twill karbon fiber örgü tipi serme kolaylığı 

sağlar ayrıca bütün yüzeylere gelen kuvvet hesaplanmadıysa en garanti örgü tipidir. 

2.katta ise tekrar 45-45 twill örgü kullandık ancak bu katta diğerine dik olacak şekilde 

örgülerin ayarlandı. Böylece 360 derece farklı yönden gelen kuvvetleri dağıtacak fiber 

elde edildi. Yüzey kalınlığı sağlamak ayrıca mukavemetini de arttırmak için linkteki Şekil 

15.14., linkteki Şekil 15.15.’de görüldüğü  şekilde  belli noktalara 3D core kullanıldı. 

3.kat karbon fiberi diğerine dik olacak şekilde yüzeye serildi. Ardından üretim vakum 

torbasından ayrılabilmesi için Şekil 15.16.’de görüldüğü üzere delikli naylon kullanıldı, 

linkten ulaşılabilir. Bu aşamada ayırma kumaşı görevi gördü. Üzerinde epoksi reçinenin 

yayılmasını kolaylaştırması için akış filesi serildi. Filenin ardından epoksi reçinenin 

https://we.tl/t-nd8lGdzwG0
https://we.tl/t-ulNdiDxBdm
https://we.tl/t-S3baBEBp3X
https://we.tl/t-QKsx4e0PQS
https://we.tl/t-N9jgEsqiNa
https://we.tl/t-MvI4ANlGzJ
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yayılması için birincil adım olan spiral PE borular yerleştirildi. En üst kısma ise vakum 

torbası yerleştirildi. Vakum torbasının yırtılmaması için üretim boyutundan daha büyük 

olmalıdır. Üretimin köşe kısımlarının fazla olduğu yerlerde vakum torbasından kulakçık 

bırakıldı. Vakum torbası kalıpta kalıp ayırıcı değmemiş bölüme vakum bandı ile 

yapıştırıldı. Üretim içerisinde belli noktalara reçine giriş ve çıkışı için jak yerleştirildi. 

Jaklar yüzeye sabitlendi. O kısımlara PE borular takıldı bu borular vakum hattıyla üretimi 

bağlar. Öncelikle vakum alınıp hava kaçağı var mı diye kontrol edildi. Hava kaçağı 

olmadığı takdirde reçine hazırlanıp üretim içerisine verildi. Kullandığımız reçinenin 

viskozitesi düşük olması ve mekaniksel değeri önemlidir. Viskozitesi düşük olduğu 

durumda reçine üretim içerinde daha hızlı ilerler karbonun emebileceği reçine miktarı 

azalır ama normal bir viskozite aynı sonucu vermeyecektir ve üretim ağırlığı artacaktır. 

Kullanılan reçinenin a ve b komponenti karışma oranı 77/23 tür. Karbon/ reçine oranı, 

3/2’dir. Karbon ağırlığı tartılmaz, kullandığımız karbon fiberin m2 ağırlığı 200gr olduğu 

bilinmektedir gerekli hesap yapılır. 3D core yoğunluğu alt ve üst kepte farklı olduğundan 

alt ve üst kepe sırasıyla ekstra 2- 1,5 kg daha fazla reçine eklendi. Reçine kaptan üretim 

içerisine PE giriş borularıyla üretim içerisine verildi. 

     

Üretim kürleştikten sonra kalıptan çıkarılmadan  fırına atıldı. Post cure işlemi 

tamamlandıktan sonra üretim kalıptan ayrıldı. Kalıptan ayrılırken kalıp yüzeyini korumak 

için PVC plakalar kullanıldı, kalıplar montaj yerlerinden ayrılarak komple yüzeyden 

ayrıldı. Alt ve üst kep silikon esaslı  yapıştırıcı sikaflex-290DC PRO ile yapıştırıldı. 

Yapıştırıcıya ait bilgiler Şekil 15.17.’de yer almaktadır, linkten ulaşılabilir . Aracın 

yapıştırma sonrası görünümü Şekil 15.18.’de yer almaktadır, linkten ulaşılabilir. 

   

15.3.4. Şasi Üretimi 

Şasi plakaları düz sandviç plaka şeklinde üretilmiş sonrasında CNC routerde kesilip 

birbirlerine montajlanmıştır. Yapıştırmak için epoksi esaslı reçine olan bir yapıştırıcı 

kullanılmış ve rijitlik bu şekilde sağlanmıştır. Gerekli malzemeler aşağıdaki listede 

belirtildiği şekilde hazırlandı: 

• 120x280 cm köpük kesildi. 

• Köpüklerin kenarları elektrikli minik testere ile 45 derece açılı kesildi. 

• 125x285 cm 1 kat karbon fiber kesildi. 

• 130x280 cm ayırma kumaşı ve vakum battaniyesi kesildi. 

• 180x345 cm vakum torbası kesildi. 

Şasi plakaları üretilirken cam yüzey kullanılmış herhangi bir pürüz içermemesine dikkat 

edilmiştir.  Yüzey temizlendikten sonra kalıp ayrıcı uygulanmış ve fazlası temiz bezle 

https://we.tl/t-EQwF6fSRXC
https://we.tl/t-ZkQB8i7FzE
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temizlenmiştir. Ardından yüzeye, vakum torbalama yöntemi kullanıldığı için, karbonfiber 

serilmeden önce Şekil 15.19.’de görüldüğü gibi fırça yardımıyla reçine sürülmüş karbon 

fiber serildikten sonra tekrar ıslatılmıştır, görsele linkten ulaşılabilir. 2. Kat aynı şekilde 

ilerlemiştir. Daha rijit olması, kalınlığını arttırmak için PVC köpük kullanılmıştır, PVC 

köpükler Şekil 15.20.’da görülmektedir, görsele linkten ulaşılabilir. PVC köpük boyutları 

üretim alanında küçük olduğu için ek parçalar 45 derecelik açılarla kesilmiş, köpükler 

arası çentik etkisi yaratması hedeflenmiştir. Köpüklerin bitişleri 45’lik açılarla yapılmış, 

karbon fiber yatırması bu aşamayla kolaylaştırılmıştır. PVC köpükler yatırılmadan önce 

ekstra delikler açılmış böylece fazla reçine emmesini engellemiş, PVC’nin az reçine ile 

doygunluğa ulaşması hedeflenmiştir. Üst kısma ise tekrar 2 kat karbon serilmiştir. Delikli 

naylon vakum torbasından ayrılması için kullanılmış, üzerine fazla reçineyi alması için 

vakum battaniyesi serilmiştir. Sonrasında vakum torbası yerleştirilmiştir. Girişler sadece 

PE çıkış borusu olarak ayarlanmış, 3 tane çıkış borusu konmuştur. Giriş ve çıkışların 

genel görünümü Şekil 15.21.’de görülmektedir, linkten ulaşabilir. Üretim plakası 24 saat 

boyunca kürleştikten sonra camdan ayrılmış fırında post cure için 6 saat kadar 

bekletilmiştir. Şekil 15.22.’de şasi plakasının son hali görülmektedir, linkten ulaşabilir. 

    

Şekil 15.23.’da görüldüğü şekilde kendi arasında birleştirilen şasi bir 6 saat kadar daha 

fırında durup yapıştırıcının kürleştiğinden emin olunduğunda fırından alınmış alt kepe 

yapıştırılmıştır, görsele linkten ulaşılabilir. Alt ve üst kep şasi plakalarından sonra 

birleştirilmiştir. 

 

Modellerden biri hasarlı olduğu için aracın üzerinde gerekli önemleri alıp kalıp alma 

işlemi yapıldı. Diğer kapı için ise kapı kalıbı modelden alındı. Araç üzerinden alınan 

modelin kapı bitiş çizgileri çok belirgin olmadığından belirginleştirmek için macun 

çekilmiş ve yüzey farkı oluşturulmuştur. Kapı kalıplarından üretim için prepreg tercih 

edilmiştir. Prepreg olduğu için sıvı kalıp ayrıcı zaten kullanılamayacaktır çünkü çok 

yüksek sıcaklıklarda çalışmaktadır ve yüzeyde bir hata olup kaldırıldığında kalıp ayrıcı 

sökülür. Silikon esaslı kalıp ayrıcı sürülmüş sonra da üretim için kapı boyutlarına uygun 

prepregler heat gun ve ragle yardımıyla yüzeye yerleştirilmiştir. 2 kat serildikten sonra 

araya core malzeme olarak honeycomb kullanılmış, prepreg içindeki fazla yapıştırıcı bu 

aşamada epoxy tape görevi görmüştür. Arada yük bineceğini ön gördüğümüz yerlere tel 

ve çok ince plaka gömülmüştür, son kat serilip delikli naylon serildikten sonra vakum 

hattına bağlanmak üzere vakum torbasına alınmış ve vakum hattına bağlanmıştır. 

Vakumdayken üretim kalıbı ile fırına atılmıştır. 36 saat sonrasında fırından çıkartılmıştır, 

fırın sıcaklığımızdan kaynaklı uzun süre fırında tutulmuştur. Üretilen Plakalar, teknik 

resimlere uygun şekilde cnc makinesi ile kesildi. Kesilen plakalar fikstürlenip Şekil 

https://we.tl/t-tpfzMO0VLo
https://we.tl/t-agG1kCpNyJ
https://we.tl/t-wWcCxqLPlg
https://we.tl/t-azNtZsaF8h
https://we.tl/t-SpXVSP0cPM
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15.24.’de gösterilen özelliklere sahip Araldite AW-106 epoksi bazlı yapıştırıcı reçine ile 

yapıştırıldı, görsele linkten ulaşılabilir 

   

Aracın monokok yapıda olması için önce şasi alt kepe Araldite AW-106 ile yapıştırıldı. 

Ardından alt kepin üst kepi ile birleşeceği yüzeye Sikaflex-290 DC Pro sıkıldı. Üst Kep 

birleşme yerleri oturacak şekilde yerleştirildi. Mastik kuruduktan sonra rijit bir araç elde 

edilmiş oldu. Ürün kolay uygulanabilirliği ve hızlı kürleşmesi ile öne çıkmaktadır. Her 

türlü hava koşuluna karşı dayanıklı ve basınca karşı da gayet dayanıklıdır. Bu 

nedenlerden dolayı tercih edilmiştir.  

15.3.5. Kapı Üretimi 

Kapı kalıplarının yüzeyleri hazırlandıktan sonra silikon esasalı kalıp  ayrıcı uygulanır. 

Seçilen kalıp ayırıcı sıcaklık dayanımı yüksek, uygulaması kolaydır. Takviye ve matris 

malzemesinin bir arada bulunduğu prepreg tercih edilmiştir. Prepreg uygulaması kavisli 

yüzeylerde zordur ancak kapıda tolere edilebilir durumdadır. Şekil 15.25.’ de görüldüğü 

gibi 3 kat prepreg kullanılmıştır, görsele linkten ulaşılabilir. Şekil 15.26.’de görüldüğü gbi 

Core malzeme olarak nomex honeycomb tercih edilmiş böylece hem ağırlık azaltılmış 

hem de dayanımı arttırılmıştır, görsele linkten ulaşılabilir. Linkteki Şekil 15.27.’ deki gibi 

kapının belli kısımlarına 2mm alüminyum plaka gömülmüştür. Seçilen nokta menteşe 

montajında da yardımcı olacağından kapının en ön alt köşesine yapılmıştır. Prepregler 

serildikten sonra ayırma kumaşı ve akış filesi konmuştur. Akış filesi kullanılmasının 

sebebi vakum alınırken hava akışını sağlamak amacıyla vakum torbasının yüzeye direkt 

yapışması engellenmiştir.  

https://we.tl/t-h5O587XyWa
https://we.tl/t-6p9ypyUTuK
https://we.tl/t-yVbSUDfPrs
https://we.tl/t-2OIV39lXGl
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15.3.6. Enerji Tüketim Hesabı 

Bu bölümde aracın enerji tüketim hesabı yapılacaktır. Aracın mekanik aksamından 

kaynaklı tüketimi çoğunluk araç üzerinde oluşan sürüklenme kuvveti, teker sürtünmesi 

ve rulman vb. elemanlardan kaynaklı mekanik kayıplardan dolayı oluşmaktadır. Aracın 

mekanik verimi %98 olarak kabul edilmiştir. Sürüklenme kuvveti ve teker 

sürtünmesinden dolayı talep edilen tüketim için kullanılacak formüller [] aşağıda 

verilmiştir. 

 𝑃d =
1

2
× 𝑐d × 𝜌 × 𝐴 × 𝑉3 (15.1) 

 𝑃rr = 0,278 × 𝑐rr × 𝑊 × 𝑉 × (1 +
𝑉

161
) (15.2) 

 

Elektromobil kategorisinde yarışacak olan “LYRA” isimli aracın CFD analizlerinden elde 

edilen sonuçlara göre aracın sürüklenme katsayısı 0,15 olarak belirlenmiştir. Aracın 

projeksiyon alanı 0,98 m2, hesapta kullanılacak olan hava yoğunluğu 1,25 kg/m3 ve 

hesapta kullanılacak olan araç hızı 13,98 m/s’dir. Bu değerler formülde yerine 

konulduğunda: 

 
𝑃d =

1

2
× 0,15 × 1,25 kg/m3 × 0,98 m2 × (13,89 m/s)3

= 246,21 W 
(15.3) 

 

Yarışma kapsamında dağıtılan ANLAS lastiklerin yuvarlanma direnci bilinmediği için 

motorsiklet lastikleri için kullanılan 0,02 değeri yuvarlanma direnci katsayısı olarak kabul 

edilmiştir []. Araç ağırlığı sürücü ile birlikte 160 kg, aracın hızı 50 m/h ve yerçekimi 9,81 

m/s2 olarak alınmıştır. Bu değerler formülde yerine konulduğunda: 

 

Prr = 0,278 × 0,02 × 160 kg × 9,81 m/s2 × 50 km/h

× (1 +
50 km/h

161
) = 571,86 W (15.4) 
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Mekanik verim ihmal edilerek formüllerden bulunan güç değerleri ile sürüş süresi 

çarpıldığında aracın enerji tüketimi elde edilmiş olur. 

 
4 km

50 km/h
= 0,08 saat (15.5) 

 E = (Pd + Prr) × t = (246,2 + 571,86) × 0,08 = 65,4 Wh (15.6) 

Mekanik verim dahil edildiğinde: 

 
65,4 Wh

0,98
= 66,73 Wh (15.7) 

%6 eğimli yokuş yukarı bir yolda yerçekimini yenmek için gerekli güç: 

 Pg = m × g × sin θ = 160 kg × 9,81 m/s2 × sin 6 = 164,06 W (15.8) 

Yerçekimini yenmek için gerekli güç bulunduktan sonra %6 eğimli yokuş yukarı yolda 50 

km/h hıza çıkmak için gerekli güç bulunup çıkan sonuçlar toplandığında %6 eğimli yolda 

50 km/h hıza çıkmak için gerekli toplam güç bulunmuş olacaktır. AESK tarafından 

tasarlanıp üretilen motor 100 Nm maksimum torka sahiptir. 50 km/h hızdaki açısal hız 

49,78 rad/s’dir. Bu değerler formülde yerine konulduğunda: 

 𝑃 = 𝑇 × 𝜔 (15.9) 

 𝑃 = 100 Nm × 47,89 rad/s = 4789 W (15.10) 

 Pall = Pg + P = 164,06 W + 4789 W = 4953,06 W (15.11) 

1,5 kW güç ve 100 Nm tork değerine sahip bir motorla %6 eğimli yokuş yukarı bir yolda 

ulaşılabilecek maksimum hız hesabı aşağıda yapılmıştır. 

 1,5 kW − 𝑃𝑔 = 100 Nm × 𝜔 (15.12) 

 1500 W − 164,06 W = 100 Nm × ω (15.13) 
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ω =

1335,94 W

100 Nm
= 13,3594 rad/s = 13,95 km/h 

(15.14) 
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16. Yakıt Pili (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların verilmesi zorunludur; 

hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 

17. Yakıt Pili Kontrol Sistemi (Takım tarafından tasarlandıysa ayrıntıların 

verilmesi zorunludur; hazır ürün ise lütfen kısaca açıklayınız) 
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