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1. GİRİŞ 

 

Küresel ısınma çağımızın en büyük sorunlarından biridir.  Bilim insanlarının bu konuda 

yaptığı araştırmalar dünyamızı kendi ellerimizle daha yaşanmaz duruma sürüklediğimizi 

göstermektedir.  Günümüzde ülke yönetimlerince yenilenebilir enerji kullanımının 

desteklenmesine, enerji verimliliğinin arttırılmaya çalışılmasına, fosil yakıtlar için devletlerce 

yapılan para yardımlarının sınırlanmaya çalışılmasına ve kimi durumlarda karbon 

emisyonlarını fiyatlandırmaya yönelik olarak açıklanan tüm önlemlerin yaratacağı etkilere 

rağmen, 2035 yılında enerji kaynaklı CO2 emisyon oranının %20 artacağı tahmin edilmektedir. 

Bu durumda, yeryüzü sıcaklığı uzun vadede ortalama 3,6°C artacaktır. Bu değer, uluslararası 

düzeyde kararlaştırılan 2°C hedefinin epey bir üzerindedir [1]. Küresel ısınma yeryüzü 

sıcaklığının her on yılda ortalama 0,3°C artmasına sebep olmaktadır. Bu da yılda ortalama 

150.000 insanın ölümüne neden olmaktadır.  Yeryüzü sıcaklığının ortalama 2°C artması,  

milyonlarca insanı açlık,  sıtma,  sel felaketleri ve tatlı su kıtlığıyla karşı karşıya bırakacaktır [2]. 

Artık tüm dünya bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin farkındadır. Yönetmenlikler 

değiştirilip,  yeni yönetmenlikler hazırlanmakta,  kanunlar değiştirilip cezalar arttırılmakta ve 

bunların hepsi atmosfere salınan sera gazlarının miktarını azaltmak için yapılmaktadır. 

Atmosfere salınan sera gazlarının azaltılması için alınabilecek birçok önlem 

bulunmaktadır.  Bunlardan biri fosil yakıtların kullanımını azaltmaktır. Şu anda Dünya’da 

ortalama 1 milyar araç bulunmaktadır ve bu araçların büyük bir bölümü fosil yakıt 

kullanmaktadır.  En fazla araç ABD ve Çin’de bulunmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırma,  

ABD’de elektrikli bir aracın fosil yakıt kullanan bir araca göre ortalama  %27 oranında daha az 

küresel ısınmaya sebep olacak kirlilik yarattığını göstermektedir  [3].  Tabii ki bu oran elektrikli 

aracın tamamen yenilebilir enerji ile üretilmiş elektrikle şarj edilmesi durumunda daha da 

artmaktadır. Bu sebepten dolayı dünyanın gözü elektrikli araçlara dönmüş durumdadır. 

Günümüz Elektrikli araçları 10 yıl önceki emsallerine göre çok daha gelişmiş durumdadır, 

ancak maliyetleri yüksek olup altyapıları hala geliştirilmektedir. Tahminlere göre elektrikli 

otomobiller 2-3 yıl içinde dünya çapında 100.000’in üzerinde satış yapacaktır. 2015 yılı 

itibariyle küresel hedef 1 milyon elektrikli araç olup, 2020 deki hedef ise 20 milyon elektrikli 

aracın yollarda olmasıdır [4].   

 

 1.1. Elektrikli Otomobiller 

 

Elektrikli araçlar, elektrik enerjisini bataryada depolayarak ihtiyaç halinde kullanan ve 

elektrik motorları ile tahrik gücünü sağlayan araçlardır. İçten yanmalı motorlara sahip araçlarla 
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kıyaslandığında daha sessiz, daha verimli ve çevreci oldukları, geri kazanımlı frenleme 

teknolojisine sahip oldukları söylenebilir. Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara sahip  

araçlara göre üstünlükleri şunlardır: 

 Çok daha sessiz çalışırlar. 

 Zararlı emisyonlar üretmediklerinden çevreyi kirletmezler. 

 Motor ve vitesle ilgili ek donanımlar gerektirmediklerinden daha az elemana 

sahiptirler. 

 Verimleri oldukça yüksektir. 

 Zararlı gazlar yaymadıkları için bakım masrafları azdır. 

 Güneş panelleri aracın çeşitli noktalarına yerleştirilerek şarj edilebilirler. 

 Yüksek moment sağladıklarından araç daha kısa zamanda hızlanır. 

 Motoru daha ucuz ve uzun ömürlüdür. 

 İçten yanmalı motorlarla birlikte Hybrid olarak çalışabilirler. 

Bunun yanında elektrikli araçların içten yanmalı motorlu araçlara göre bazı olumsuz 
yönleri de vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 Bataryaların yüksek maliyetinden dolayı elektrikli otomobil fiyatlarının yüksek 

olması, 

 Bataryaların ömürlerinin kısa ve ağırlığının fazla olması, 

 Suya ve neme karşı etkili koruma ve yalıtım yapma zorunluluğunun olması, 

 Bataryaların iklim değişikliklerinden etkilenmesi, 

 Elektrikli araçlar şarj edildiğinde daha az mesafe gidilebilmesi, şarj istasyonlarının 

az ve şarj sürelerinin uzun olması nedeniyle uzun mesafelerde kullanımının sıkıntılı 

olmasıdır. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

İlk elektrikli otomobiller 19.yüzyılın ortalarında ve sonlarında üretilmiştir. İlk modeller, 

o zamanın batarya teknolojisi gereği şarj edilemeyen piller kullanıyorlardı. Şarj edilebilen 

pillerin ortaya çıkmasıyla birlikte elektrikli otomobiller piyasada oldukça güçlü bir hale geldi. 

Zamanın içten yanmalı motorlu otomobillerine göre çok daha güvenilir, arıza sıklığı az, kokusuz, 

sessiz ve temiz oldukları için insanlar tarafından tercih ediliyorlardı. Üstelik elektrikli 

otomobiller performans anlamında da diğer otomobillerden avantajlıydılar. 1899- 1900 

yıllarında elektrikli otomobiller altın çağını yaşadı. Bu yıllarda Amerika'da en çok satılan 

otomobiller elektrikli otomobillerdi. Özellikle 1899 yılında Belçikalı yarışçı Camille Jenatzy'nin 

Şekil 2.1'de gösterilen "La Jamais Contente" adlı elektrikli otomobili ile Paris'te 106 km/h hıza 

ulaşarak kara hız rekorunu kırması, elektrikli otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Bu araç, 

100 km/h hızın üzerine çıkan ilk otomobil olarak da tarihe geçmiştir [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Camille Jenatzy'nin elektrikli otomobili "La Jamais Contente" 

1911 yılında marş motorunun bulunması ile birlikte içten yanmalı motorlu araçlar 

elektrikli otomobillere karşı avantaj sağlamıştır. Bu durum içten yanmalı motorlu araçların en 

büyük sıkıntısı olan aracı çalıştırmak için aracın önündeki bir kolu fiziksel olarak çevirme 

zorunluluğunu ortadan kalkmıştır. Ayrıca aynı dönemde petrol ve dolayısıyla akaryakıta 

ulaşma olanakları artmış; böylece akaryakıt kullanan araçların dezavantajlarından geriye 

sadece maliyeti kalmıştır. Henry Ford'un öncülüğünde belki de elektrik ve internet kadar büyük 

bir buluş olan seri üretim fikri gelişmiş ve araçların maliyeti ciddi oranda düşmüştür. Sonuç 

olarak elektrikli otomobillerden her alanda daha avantajlı hale gelen akaryakıt tüketen 

otomobiller üretilmiş ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

1930'lu yıllarda gelindiğinde ise elektrikli otomobil sektörü neredeyse tamamen yok 

olmuştur. Şekil 2.2'de görüldüğü üzere, 1970'li yıllarda yaşanan enerji krizi ile birlikte ciddi 

artış yaşayan akaryakıt fiyatları gözleri tekrar elektrikli otomobillere çevirmiştir. Fakat onlarca 

yıldır içten yanmalı motorlar inanılmaz bir evrim geçirerek pazarın tek hâkimi olmuşken, 

elektrikli otomobil alanındaki çalışmalar neredeyse durmuştur. Bu yüzden büyük firmaların 
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tekrar elektrikli otomobil prototiplerine yatırım yapmaları 90'lı yılların ortasına kadar 

sürmüştür. Bu dönemlerde Kaliforniya Hava Kaynakları Kurumu (CARB), Kaliforniya 

hükümetinin temiz hava politikası gereğince daha ekonomik ve daha düşük emisyon 

değerlerine sahip otomobilleri teşvik etmek amaçlı girişimlere başlamıştır [6]. Bu çalışmaların 

öncülüğünde GM EVİ, Nissan Altra ve Toyota RAV4 EV gibi bazı araçlar seri üretime geçerek 

uzun bir aradan sonra satışı yapılan ilk elektrikli otomobiller olmuşlardır. 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2. 1861-2014 yılları arasında petrol fiyatlarının değişimi [1]. 
 

21. yüzyılın başlamasıyla birlikte, petrol fiyatlarında yeniden artışlar görülmeye 

başlanmıştır. Büyük otomobil üreticileri popülerliğini giderek kaybeden yüksek silindir hacimli 

SUV'lar yerine daha çok küçük hacimli şehir otomobillerine yönelmeye başlamışlardır. 

Otomobillerde ekonomi kavramının daha büyük bir önem taşımaya başlaması, elektrikli 

otomobiller için açılacak yeni bir sayfa anlamına gelmiştir. 

Amerikan Tesla Motors firmasının 2008 yılında ürettiği Şekil 2.3'te gösterilen Roadster 

modeli, gelecekte belki de elektrikli otomobillerin yeniden dirilişinin sembolü olarak 

anılacaktır. 3.7 saniye olan 0-100 km/h hızlanması ile ön plana çıkan araç aynı zamanda 320 

km olan menzili ile elektrikli araç literatürüne "otoyola uygun" (highway capable) terimini 

sokmuştur. 2008-2012 yılları arasında 31'den fazla ülkede toplamda 2400'ün üzerinde Tesla 

Roadster satılmıştır [7]. 

 

 

     

 

 

 

Şekil 2.3. Tesla Roadster ve Model S 
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Firmanın bir sonraki modeli olan Şekil 2.3'te gösterilen Model S ise 2012 yılında satışa 

sunulmuştur. Geniş ve lüks bir aile otomobili olan araç, 420 km menzili ile piyasadaki en uzun 

menzile sahip elektrikli otomobil unvanını almıştır [8]. 

Tesla Motors'un elektrikli otomobil piyasasını tekrar canlandırması büyük üreticilerin 

hamlelerini de beraberinde getirmiştir. Uluslararası boyutta üreticilerden olan Mitsubishi ve 

Nissan tamamen elektrikli olan i-MiEV ve Leaf modellerini 2010 yılında piyasaya sunmuşlardır. 

Bu modellerden Şekil 2.4'te gösterilen Nissan Leaf 2011 senesinde "Avrupa'da Yılın Otomobili" 

seçilmiştir [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4. Nissan Leaf 

 

Renault da Zoe ve Twizy gibi safkan elektrikli modelleri ve içten yanmalı motorlu 

versiyonları ile büyük oranda ortak parçalar taşıyan Fluence Z.E. ve Kangoo Z.E. modelleri ile 

elektrikli otomobil sektörüne giriş yapmıştır.  

Günümüzde Renault Zoe, BMW İ3, Nissan Leaf, Tesla Model S ve Model X, Hyundai Ioniq 

Electric, Kia Soul EV, Nissan e-NV200 Avrupa’da en çok satılan elektrikli araç modelleri olup, 

Volkswagen Passat GTE, Mitsubishi Outlander PHEV, Volvo XC90 T8, BMW 225e Active Tourer, 

Mercedes C350e, Mercedes GLC350e, BMW 330e, BMW X5 xDrive40e, Volkswagen Golf GTE, 

Audi A3 e-Tron,  Audi Q7 e-Tron, Volvo V60 PHEV ise en çok satılan hibrit modelerdir. 
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Şekil 2.5. Renault Zoe – BMW i3 

Chevrolet Bolt-ev 2016 yılında kuzey Amerika’da yılın otomobili seçilmiştir. Marka Bolt-

ev modelini Avrupa’da Opel Ampera-e ile temsil edecektir. Faraday Future FF 91 elektrikli araç 

modelini satışa çıkarmış olup Ford ise; Focus Electric ile elektrikli araç modelini, C Max ve 

Fusion modellerinin hibrit versiyonlarını satışa sunmuştur.  

Bu gelişmeler ile birlikte Şekil 2.6'da görülebileceği üzere, piyasada satışa sunulan 

elektrikli otomobil çeşitlerinin artması, dünya çapındaki toplam elektrikli otomobil satışlarında 

da artışa yol açmıştır. 

 

 
Şekil 2.6. 2011-2016 Yılları arası Global Elektrikli Otomobil Satış Oranları 

 

Menzil konusu elektrikli otomobiller için önemli bir parametre olup bu konuda yapılan 

karşılaştırmalarda Opel Ampera-e modeli tam şarj ile en yakın rakibinden 100 km  daha fazla 

yol aldığı görülmektedir. Şekil 2.7’de Avrupa’da satılan elektrikli otomobillerin menzil 

karşılaştırmaları gösterilmiştir. 
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Şekil 2.7. Avrupa Pazarı Elektrikli Otomobil Menzil karşılaştırmaları 

 

Bazı ülkeler vergi indirimi avantajının yanı sıra yalnızca elektrikli araçlar için tahsis 

edilmiş olan park yerleri, otoyollarda güvenlik şeridinden gidebilme hakkı ve benzeri teşvik 

programları ile elektrikli otomobilleri yaygınlaştırmaya öncülük etmektedir. Ayrıca çevreye 

duyarlılığın ve ekonomik durumun gelişmiş olduğu toplumlarda elektrikli otomobillere olan ilgi 

diğer ülkelere oranla daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin Norveç'te 2013 yılının Eylül 

ayında Tesla Model S, Ekim ayında ise Nissan Leaf, yalnızca elektrikli araçlar arasında değil tüm 

klasmanlar içinde ülke çapında en çok satan otomobil olmuştur [10]. 

2.1. Elektrikli Otomobillerin Yapısı 

 

Elektrikli bir otomobil sistem olarak; enerji kaynağı olarak kullanılan bataryalar, 

elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir elektrik motoru ve motora giden enerji akışını 

düzenleyen bir kontrolcüden oluşmaktadır [11]. Elektrikli otomobiller temelde Tam Elektrikli 

Otomobil (BEV) ve Karma Elektrikli otomobil (HEV) olmak üzere ikiye ayrılır. Şekil 2.8'de 

gösterilen çalışma prensibine sahip olan araçlar tam elektrikli otomobiller olarak 

isimlendirilirken, bataryalara ek olarak başka bir güç kaynağından daha (küçük hacimli bir 

içten yanmalı motor gibi) beslenen araçlara ise hibrit araçlar denilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8. Elektrikli otomobilin yapısı 

 

Elektrikli araçlar elektrik motorunun yerleşimine bağlı olarak doğrudan tekerleği tahrik 

eden motorlu araçlar ve konvansiyonel diferansiyelli elektrikli araçlar olarak 
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sınıflandırılabilirler. Doğrudan tekerleği tahrik eden araçlarda mekanik kayıplar daha az 

olduğundan bu tür araçlarda verim daha yüksektir. 

 

2.2. Hibrit Elektrikli Araçlar 

 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) 69 nolu Elektrikli Karayolu Araçları 

Teknik Komitesinin tanımına göre hibrit karayolu aracı belirlenen bir fiili görev esnasında 

tahrik enerjisini iki ya da daha fazla çeşit enerji deposu, kaynağı ya da dönüştürücüsünden 

sağlayan araçtır ve bu iki depo ya da dönüştürücüden en az biri araç üstünde olmalıdır [12]. 

Dolayısıyla hibrit elektrikli araçlar en az bir enerji kaynağı, deposu ya da dönüştürücüsü 

elektrikli olan araçlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9. Hibrit Elektrikli Otomobilin Yapısı 

 

Hibrit elektrikli araçların genel yapısı Şekil 2.9'da gösterilmektedir. Hibrit elektrikli 

araçlar, kullandığı içten yanmalı motoru, tasarlandığı en verimli noktalarda çalıştırmayı 

amaçlar. Motor tasarlandığı en verimli noktalarda çalıştırılamıyorsa kapatılır ve elektrik 

motoru devreye girer. Ayrıca içten yanmalı motora sahip araçlarda frenleme sonucu ısı olarak 

ortaya çıkan enerjinin geri kazanım ile bataryalara depolanabilmesi Hibrit Elektrikli 

Otomobillerde verimliliği arttıran bir diğer unsurdur. Bu iki özellik elektrik makinalarının çift 

yönlü çalışabilmesi sayesinde gerçekleşmektedir. Hibrit elektrikli araç teknolojisinin 
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olumsuzlukları ise sistem karmaşıklığı,  enerji dönüşümleri esnasındaki kayıplar ve genel 

olarak batarya ömürlerinin sektörel beklentilere cevap verecek düzeye gelmemiş olmasıdır. 

Hibrit elektrikli ilk araç 1901 yılında seri hibrit elektrikli araç olarak Ferdinand Porsche 

tarafından tasarlanmıştır. İçten yanmalı motorların yaygınlaşmasıyla birlikte hibrit elektrikli 

araçlar arka planda kalmış, ancak petrol fiyatlarındaki artış vb. nedenler dolayısıyla 1990'lı 

yıllarda hibrit elektrikli araçlara için yapılan çalışmalar artmıştır. Hibrit elektrikli araçları seri 

üretime geçiren büyük Japon araç üreticileri sayesinde günümüzde bu teknoloji ticari hale 

gelmiştir. 

Elektrikli araçlar hibritleşme derecesine göre PHEV (Plug-in Hibrit), Tam Hibrit (Full 

Hybrit), Yarı Hibrit (Mid Hybrit) ve Hafif Hibrit (Micro Hybrit) olmak üzere 4 farklı gruba 

ayrılabilirler. Hafif Hibrit düşük gerilim için geçerli olan ve araç motoru işlevsizken, motorun 

durdurulması (Start-Stop işlevi) esasına dayalı çalışan araçlardır. Orta Hibrit’te dur-kalk 

işlevine ek olarak frenleme enerjisinin geri kazanımı ve ivmelenme desteği de söz konusudur. 

Tam Hibrit’te tüm Yarı HEV özelliklerine ek olarak yalnız elektrikli çalışma mesafesi ve isteğe 

bağlı elektrikli sürüş özelliği de vardır. PHEV araçlar, Tam Hibrit araç özelliklerine ek olarak 

elektrik şebekesinden fişle şarj edilebilirler. 

Elektrik motoru tam hibrit elektrikli araçlarda aracı tek başına götürebilecek kadar 

güçlü olup, bu elektrik gücün toplam araç gücüne oranı %30 veya daha fazladır. Bu şekilde içten 

yanmalı motorun kısmi şekilde yüklenerek verimsiz çalışmasının önüne geçilebilmektedir. 

Elektrik motorunun gücü yeterli büyüklükte olduğundan ihtiyaç olmadığı durumlarda içten 

yanmalı motor kapatılabilmektedir. Bu durum hibrit elektrikli araçlar için önemli bir özelliktir. 

İçten yanmalı motorun kapatılabilme özelliği, şehir içi trafikte çalışma süresini önemli ölçüde 

rölanti devrinde harcayan içten yanmalı motorlu geleneksel araçlara göre önemli bir yakıt 

tasarrufu avantajını beraberinde getirir. 

Yarı Hibrit’te elektrik gücü tek başına taşıt için gerekli gücü karşılayamaz ve elektrik 

gücünün toplam araç gücüne oranı %10 ile %30 arasındadır. Yardımcı Hibrit olarak da 

adlandırılan Yarı Hibrit ilk olarak İYM ile çalışır, elektrik motoruyla sadece ek güç sağlanır. İYM 

araç boşta iken durmakta ve frenleme enerjisi geri kazanılmaktadır.  

Hafif Hibrit’te araç boşta iken motor durmakta ve frenleme enerjisi geri 

kazanılmaktadır. Ayrıca tahrikte elektrik gücü kullanmak için tasarlanmadıklarından elektrik 

gücünün toplam güce oranı diğerlerinden daha düşüktür. 

Elektrik motorunun güç aktarma sistemindeki yerine göre Hibrit elektrikli araçların 

sınıflandırılması aşağıdaki şekilde yapılır [13]. 

 

2.2.1. Seri Hibrit Elektrikli Araçlar (S-HEA) 
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Seri Hibrit elektrikli araçlar tam elektrikli araçlara en çok benzerlik gösteren araçlardır. 

Seri hibrit elektrikli araçlar tam elektrikli araçlardan farklı olarak içten yanmalı motor ve bir 

generatörden oluşan menzil arttırıcı düzeneğe sahiptirler.  

Şekil 2.10'da seri hibrit elektrikli araçların güç aktarma sisteminin yapısı 

gösterilmektedir. Bu yapıdan da görüleceği gibi içten yanmalı motor ve tekerlekler arasında 

doğrudan bir mekanik bağlantı yoktur. Bu sistemde mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilir, 

daha sonra da elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu enerji dönüşüm işleminde 

kayıplar olsa bile motor, tork-hız eğrisinde istenilen bölgede çalıştırılabilir. Bu sayede İçten 

yanmalı motor en verimli bölgede çalışarak elektrik üretir. Batarya tam kapasite dolduğunda 

içten yanmalı motor kapatılarak devre dışı bırakılır. Bu durumda batarya elektrik motoru için 

başlıca enerji kaynağıdır. Bunun yanında geri kazanımlı frenleme de verimliliği arttıran bir 

diğer etmendir. 

Seri hibrit elektrikli araçlar, içten yanmalı motorların verimsiz çalıştığı yoğun trafikte 

düşük hızlarda, belirli bir rotayı seyreden kullanıcılar için uygundur.  

 

 

 

 

 

Şekil 2.10. Seri hibrit elektrikli araç yapısı 
 

2.2.2. Paralel Hibrit Elektrikli Araçlar (P-HEA) 

İçten yanmalı motor ile elektrik motorunun paralel çalışarak mekanik enerjiyi yola 

aktarabildiği elektrikli araç türü Paralel hibrit elektrikli araçlar olarak adlandırılır. Bu amaçla 

tork toplayıcı dişliler ya da farklı akslardan tahrik vb. yöntemler kullanılır.  

Bu yapının en büyük avantajı enerji dönüşümünün fazla olmamasından dolayı 

kayıpların azaltılmasıdır. Bir paralel hibrit elektrikli aracın şehir içinde, sık dur-kalk yapılan 

yerlerde ve düşük hızlı seyirde elektrikli çalışması, yüksek hızlı seyirde ise hibrit çalışması 

beklenir. Yalnızca elektrik motorunun kullanıldığı durumlarda gürültü ve egzoz yayılımı yok 

edildiğinden verimlilik arttırılmış olur. Ayrıca paralel hibrit elektrikli araçlar geri kazanımlı 
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frenleme özelliğine sahiptir. Şekil 2.11'de Paralel hibrit elektrikli araçların güç aktarma sistemi 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 2.11. Paralel hibrit elektrikli araç yapısı 

2.2.3.  Seri-Paralel Hibrit Elektrikli Araçlar (SP-HEA) 

Bu yapıdaki elektrikli araçlar seri ve paralel hibrit elektrikli araçların olumlu taraflarına 

sahip araçlardır. İçten yanmalı motor mekanik bir mil ile hem diferansiyeli, hem de elektrik 

jeneratörünü tahrik etmektedir. Jeneratör ile üretilen elektrik enerjisi, seri hibrit sistemde 

olduğu gibi  bir aküde depolanmakta ve bir çevirici üzerinden bir elektrik makinasını 

beslemektedir. Bu makine Paralel Hibrit sistemdeki gibi içten yanmalı motorla aynı mekanik mil 

ile tahrik edilmektedir.  

Bu sistem hem seri hem paralel tahrik sistemlerin olumlu özelliklerini taşımaktadır. 

İçten yanmalı motor en verimli noktasında çalışmakta, jeneratörü çalıştırarak aküyü ve elektrik 

motorunu beslemekte, ek bir döndürme kuvveti ihtiyacı olduğunda mil ile elektrik motorunu 

desteklemektedir. Enerji geri kazanımlı frenleme yapıldığında elektrik makinesi motor 

konumundan jeneratör konumuna geçirilmekte ve mekanik enerji elektrik enerjisine 

dönüştürülerek aküde depolanmaktadır. Şekil 2.12'de Seri-Paralel hibrit elektrikli araçların güç 

aktarma sistemi yapısı gösterilmektedir. 
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Şekil 2.12. Seri-Paralel hibrit elektrikli araç yapısı 

2.3. Elektrikli Araçlarda Kullanılan Alt Bileşenler  

 
Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorlu araçlarda olmayan elektrik motoru, sürücü, 

batarya vb. unsurlar yer almaktadır. Bu unsurların seçimi ve boyutlandırılması araç 

tasarımında büyük önem taşır. 

Bu bölümde elektrikli araçlar ve alt sistemlerden bahsedilecektir. 

 
2.3.1. Elektrik Motoru 

 
Elektrikli araçta kullanılacak bir tahrik motorunun aşağıdaki özellikleri taşıması 

gerekir. Bunlar: 

o Aracın ivmelenebilmesi için gerekli olan gücü ani olarak karşılayabilmesi, 

o Motorun yüksek güç yoğunluğuna sahip olması, 

o Aracın düşük hızlarda yüksek tork ve yüksek hızlarda yüksek güç 

karakteristiğine sahip olması, 

o En düşük ve en yüksek hızlarda yüksek döndürme kuvveti verebilme,  

o Motor hızının yüksek olması, 

o Büyük bir çalışma aralığında verimli olması 

 
2.3.2.Ağırlık 

 
Günümüzde otomobillerde ağırlık azaltma çalışmaları büyük bir önem kazanmıştır. 

İçten yanmalı motora sahip geleneksel otomobillerde bile bu konuda ciddi çalışmalar 

yapılmaktayken elektrikli otomobillerde bu konu çok daha büyük önem teşkil etmektedir. Zira 

aynı miktarda batarya ile daha hafif olan araç daha uzun menzile sahip olacaktır. Menzil 

elektrikli otomobiller için çok önemli bir kıyaslama verisidir. Ayrıca ağırlık, aracın hızlanma 

performansına da doğrudan etki eden bir parametredir. Bahsedilen durumlar teorik olarak 

içten yanmalı motora sahip araçlar için de geçerli olmakla birlikte nispeten göz ardı 

edilebilmektedir. Çünkü akaryakıt dolum süresi, batarya şarj süresine göre çok daha kısadır. 

Akaryakıttan ve kurşun-asit bataryadan elde edilecek enerjilerin kıyaslanması Şekil 2.13'te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.13. Aynı menzili gidebilmek için gereken akaryakıt ve batarya [14]. 

 

2.3.3. Ekonomi 

 

İşletme maliyeti kavramının birçok sektörde en önemli parametrelerden birisi olduğu 

yüzyılımızda, elektrikli otomobillerin en büyük avantajlarından birisinin yakıt tüketimi 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. İçten yanmalı motorlu bir otomobile göre elektrikli bir 

otomobil Amerika şartlarında yaklaşık 5-6 kat daha ekonomiktir [15]. Akaryakıt fiyatlarının 

elektrik tüketim fiyatlarına oranının Amerika'ya göre çok daha yüksek olduğu ülkemizde bu 

oran daha da artmaktadır. Ayrıca normal otomobillerin bakımları sırasında değişmesi gereken 

yağ ve yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtresi, çeşitli kayışlar vb. sarf parçaları bulundurmadığı 

için bakım maliyeti de oldukça düşüktür. Tüm bunlara ek olarak, çoğu ülkede elektrikli 

araçların vergileri diğer otomobillere göre ya daha düşüktür ya da tamamen kaldırılmıştır. 

Örneğin ülkemizde sıfır otomobil alırken aracın silindir hacmine göre %45 ile %145 arası 

değişen oranlarda ödenen Özel Tüketim Vergisi, elektrikli araçlar için %3 ile %15 arasında 

değişmektedir [16]. 

 

2.3.4. Çevrecilik 

 

Ekonomik avantajlarının yanı sıra elektrikli otomobiller oldukça çevrecidir. Renault'nun 

yaptığı bir araştırmaya göre üretiminden ömrünün sonuna kadar olan tüm süreç ve detaylar 

göz önünde bulundurulduğunda elektrikli bir otomobilin akaryakıt tüketen bir otomobile göre 

daha çevreci olduğu kanıtlanmıştır [17]. Akaryakıt tüketen araçların doğaya saldığı zararlı 
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gazlar çevre için büyük tehdit oluştururken, elektrikli otomobiller "sıfır emisyon" ilkesi ile 

çalışırlar ve kullanım esnasında doğaya herhangi bir gaz salmazlar.  

 

Şekil 2.14'te farklı otomobil tiplerinin doğaya saldıkları gaz miktarları gösterilmiştir. 

Elektrikli araçların doğaya tek zararı, şarj olmaları için tükettikleri elektriğin üretimi esnasında 

doğaya salınan gazlardır. Yine de şebekedeki elektriğin çoğunlukla fosil yakıtlar ile üretildiği 

yerleşim yerlerinde bile elektrikli araçların daha çevreci olduğu kanıtlanmıştır [18]. Doğadaki 

CO2 emisyon değerinin büyük bir kısmını oluşturan fosil yakıtlı termik santrallerin yerlerini 

daha çevre dostu elektrik üretim metotlarına bırakmasıyla beraber, elektrikli araçlar kullanım 

esnasında olduğu gibi şarj olma süresince de çevreye zarar vermeyeceklerdir. Üstelik normal 

araçlarda sarf malzeme olarak kullanılan filtreler de kullanım ömürleri dolduktan sonra atığa 

dönüşmekte ve geri dönüşüme müsait olmamaktadırlar. Elektrikli otomobillerin ise bu tarz 

parçalarının olmaması çevre için başka bir avantajdır. Ayrıca içten yanmalı motorlu araçlara 

nazaran oldukça sessiz çalıştıkları için ses kirliliğine de sebep olmamaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.14. Farklı yakıt türlerindeki araçların emisyon değerleri [14]. 

 

2.3.5. Dezavantajlar 

Bütün bu avantajları ile birlikte elektrikli otomobillerin de bazı dezavantajları 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki yüksek batarya maliyetleridir. Tablo 2.1.'de yaygın batarya 

türleri çeşitli teknik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 2.1. Çeşitli batarya tiplerinin teknik özellikleri [14]. 

Batarya Tipi Spesifik Enerji  

(W h/kg) 

Maksimum 

Güç (W/kg) 

Enerji Verimi 

(%) 

Ömür 

Döngüsü 

Fiyat 

($/kWh) 

Kurşun-Asit 35-50 150-400 >80 500-1000 120-150 

NiCd 50-60 80-150 75 800 250-350 

NiMH 70-95 200-300 70 750-1200+ 200-350 

Li-ion 80-130 200-300 >95 1000+ 200 

NaNiCI 90-120 130-160 80 1200+ 230-345 

Fe-Hava 80-120 90 60 500+ 50 

Zn-Hava 100-220 30-80 60 600+ 90-120 

 

Standart bir dört kapılı otomobil 100 km/h hızla seyir halindeyken ortalama 30 kW güç 

çeker. Elektrik motoru ile tekerlekler arasındaki toplam verim %70 alınarak bu otomobil ile 

aynı menzile ulaşmak için kullanılması gereken batarya miktarları Tablo 2.2'de gösterilmiştir. 

Kurşun-asit bataryalar nispeten ucuz olmakla birlikte düşük spesifik enerjiye sahiptirler 

ve bu sebeple yalnızca kısa bir menzilin yeterli olduğu golf arabası, fabrika içi küçük araçlar gibi 

uygulamalarda kullanılabilirler. Nikel metal hidrit, lityum iyon ve sodyum nikel klorit gibi yeni 

sayılabilecek batarya teknolojileri ise daha uzun menziller için elverişli olmakla birlikte yüksek 

maliyetlidirler.  

Tablo 2.2. Farklı batarya tiplerinde belirli menziller için geren batarya miktarları [14] 

Gereken yaklaşık batarya miktarı (kg) Batarya Tipi Spesifik Enerji 

(Wh.kg-1) 75 km 

menzil 

150 km 

menzil 

225 km 

menzil 

300 km 

menzil 

Kurşun-Asit 30 750 1500 2250 3000 
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NiMH 65 346 692 1038 1384 

Li-ion 90 250 500 750 1000 

NaNiCI 100 225 450 675 900 

Zn-Hava 230 98 196 294 392 

 

Elektrikli otomobillerin bir diğer dezavantajı ise şarj metodu ve süresidir. Şarj işlemi 

bazı araçlarda normal dağıtım şebekesi ve araca bütünleşik bir şarj ünitesi ile 

yapılabilmektedir. Bazı durumlarda ise sabit bir şarj istasyonu kullanılır. Özel olarak tasarlanan 

bu istasyonlar kısa sürede şarj imkânı sağlamakla birlikte henüz çok yaygın değildirler. Normal 

dolumlar ise 7-8 saat gibi uzun süreler alabilmektedirler. Elbette gelecekte batarya ve şarj 

teknolojilerinde kaydedilecek olan ilerlemeler ile bu sıkıntıların çözümüne ışık tutulması 

beklenmektedir. 

 

2.4. Araca Etkiyen Boyuna ve Düşey Kuvvetler 

 

Bir aracın hareket edebilmesi için aracın motor gücünün aşması gereken hareket 

dirençleri söz konusudur. Hareket dirençleri, aracın ileriye doğru hareketi için motordan tahrik 

tekerleklerine iletilmesi gereken toplam kuvveti ifade eder. Motorun aracın hareketini 

sağlayabilmesi için, hareket dirençlerini ve tahrik sistemindeki kayıpları aşabilmesi gerekir. 

Bunun için araç motorunun belirli bir gücü üretmesi gerekir. 

Araç üzerine etkiyen dış kuvvetler aşağıda şekil 2.15’teki gibi sıralanabilir [19]. 

 

- Yuvarlanma direnci 

- Hava direnci 

- Yokuş direnci 

- İvmelenme direnci 
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Şekil 2.15. Araç üzerine etkiyen kuvvetler [19]. 

 

Düz yolda ilerleyen araç üzerine etkiyen kuvvetler yuvarlanma ve hava direnci iken,  

yokuşta hareket söz konusu olduğunda bu dirençlere yokuş direnci eklenir. 

 

 

2.4.1. Yuvarlanma Direnci 

 

Yuvarlanma direnci araç lastiğinin yol ile sürtünmesi nedeniyle ortaya çıkan direnç 

kuvvetidir. Lastik yola yapıştığında biçiminin bozulması sonucu tüketilen enerjiye yuvarlanma 

direnci denir. Tekerlek her dönüşte, lastik yüzey alanı zemin yüzeyi ile temasa geçmekte 

bükülerek biçim değişikliğine uğramaktadır. Kauçuk biçim değiştirerek ısınmakta ve ısı şeklinde 

enerji kaybetmektedir. Sözü edilen enerji kaybı lastik yuvarlanma direncinin % 90’ı kadardır.  

 Lastikler radyal ve diyagonal olarak iki farklı şekilde üretilmektedir. Üretim biçimi 

lastiğin yuvarlanma direnç değerini belirleyen en önemli faktördür. Yapılan çalışmalar 

sonucunda radyal lastiklerin yuvarlanma direnç katsayılarının diyagonal lastiklere göre daha iyi 

olduğu gözlenmiştir. Lastiğin yuvarlanma direncini belirleyen diğer faktörler ise lastik tipi, 

lastik diş şekli, lastik diş kalınlığı, lastik yanak kalınlığı, lastik yanak genişliği ve çapraz- katlı 

lastikte katmanların sayısıdır. Ayrıca  yuvarlanma direncine rulmanların ve dişli sisteminin 

sürtünmesi de etki eder. Yuvarlanma direnci yaklaşık olarak sabit olmak üzere araç hızına bağlı 

olarak değişir. Şekil 2.16’da yuvarlanan tekerleğe etki eden kuvvetler gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.16. Serbest yuvarlanan tekerlekteki kuvvetler[20]. 

 

Yuvarlanma Direnci;  
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formülü ile hesaplanmaktadır. 

 

Burada; 

FR : Yuvarlanma direnci 

 : Yuvarlanma direnci katsayısı (lastik türü ve basıncına bağlıdır) 

m  : Taşıt Kütlesi (kg) 

g   :  Yer çekimi ivmesi  (9,81 m/s2) 

Yolun cinsine göre  fr değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir [21]. 

 

Tablo 2.3. Yolun cinsine göre Yuvarlanma direnci katsayısı 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Yuvarlanma direnci araç hızı belirli bir değere ulaştıktan sonra iyice artar. Bu hıza eşik 

hızı denilebilir. Eşik hızı aşıldıktan sonra lastik temas alanında oluşan şekil değişimleri 

sonucunda lastik, normal hali olan dairesel şekline dönemez ve üstel sönümlü dalgalar oluşur. 

Oluşan bu dalgalar enerji kaybını arttırır ve ısı oluşumuna neden olur. Bu dalgalar aynı zamanda 

lastik yuvarlanma direncinin artmasına neden olur. Dalga oluşumunun devam etmesi durumu 

yani eşik hızı üstündeki seyir hali durumu sonunda lastik patlaması kaçınılmazdır. Lastiklerin 

yapım malzemesi ve yapım şekline göre bir hız sınırı vardır. Bu sınır değer tekerlek üzerinde bir 

harf ile gösterilir. Yolun cinsine göre Yuvarlanma direnci katsayısı Tablo 2.3’te gösterilmiştir 

[21]. 

 

Aşağıda yuvarlanma direnç katsayısına etki eden faktörler belirtilmiştir. Bu faktörler: 

 

 Yol yapım malzemesinin şekli ve durumu 

Yolun Cinsi fr 

Düzgün asfalt, beton 0,015 

Küçük taş döşenmiş zemin 0,015 

Şose yol 0,02 

Çamurlu yol 0,05 

Gevşek toprak, kum 0,1-0,35 
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 Lastik yapım malzemesi, lastik çapı, lastik basıncı, lastik sıcaklığı,  

 Taşıtın hızı 

 Montaj sırasında araç tekerleklerine verilen ön iz açısı, yatak sürtünmeleri 

  Lastik titreşimleri 

 

2.4.2. Hava Direnci 

 

Hava Direnci araç gövdesinin hava ile sürtünmesinden kaynaklanan direnç değeridir. 

Hava direnç değeri aracın aerodinamik yapısına, araç çevresinden akan havanın dinamik 

basıncına, araç hareket yönüne dik kesit alanına bağlıdır. 

Hava direnci aşağıdaki formül ile hesaplanabilmektedir. Formülde aracın yan 

profilinden etkiyen rüzgâr kuvvetleri ihmal edilmiş  ve rüzgârın sadece seyahat doğrultusunda 

estiği varsayımı yapılmıştır. Buna göre rüzgâr direnci; 

 

 
 

formülü ile bulunmaktadır. Burada; 

 

FL : Rüzgâr direnci [N] 

A : Araç ön cephe alanı [m2] 

ρ : Hava yoğunluğu [kg/m3] 

Cw : Aerodinamik direnç katsayısı 

Vref : Rüzgâr bağıl hızını [m/s] temsil etmektedir. 

 

Aşağıda çeşitli taşıtlar için verilmiş Cw değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 2.4 . Çeşitli araçlar için Aerodinamik direnç katsayısı [21]. 

TAŞIT Cw 

Açık spor 0,5-0,7 

Pikap 0,5-0,6 

Binek oto 0,4-0,55 

Binek oto; Farlar, arka tekerlekler (yedek lastik gövde içinde ise) 0,3-0,4 

En avantajlı aerodinamik biçim 0,15-0,2 

Otobüs 0,6-0,7 

Kamyon 0,8-1,3 
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Motosiklet 1,8 

 

Araca etki eden hava direnci araç hızının karesi ile orantılı olduğundan, hızın artması 

durumunda tahrik kuvvetinin büyük bir kısmı hava direncini yenmek için harcanmakta, bu 

durum yüksek hızlarda yakıt tüketimini arttırmaktadır. Hava direncinin en aza indirilmesi için 

aracın iz düşüm alanının azaltılması gerekir. 

 
Şekil 2.17. Taşıt ön İzdüşüm alanı [20]. 

 

Taşıtın ön izdüşüm alanı : 

 
Formülü ile bulunur. Formülde 

A: Araç ön izdüşüm alanı 

b: Araç genişliği 

h: Araç yüksekliğidir. 

 

2.4.3. Yokuş Direnci 

 

Bu kuvvet aracın eğimli bir yolda ilerleyebilmesi için gereken kuvveti ifade eder. Yokuş 

direnci trigonometrik hesaplamalar ile elde edilebilmektedir. Hesaplamalarda araç ağırlığının 

ve tekerlek yüklerinin eğim ile değiştiği gerçeği göz önüne alınmalıdır. Yokuş direnci, 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.18. Yokuş tırmanan araca etkiyen ağırlık bileşenleri [20]. 
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FST = mgsin(θ)  

formülü yardımı ile hesaplanabilmektedir. Burada; 

FST : Yokuş direnci [N] 

m  : Taşıt Kütlesi (kg) 

g   :  Yer çekimi ivmesi  (9,81 m/s2) 

θ ise yokuş eğimini temsil etmektedir. 

Bazen aracın yol ile yaptığı eğim açı ile değil yüzde cinsinden verilir. % 10 yokuş eğimi; 

yatay doğrultuda 100 m ilerlemeye karşılık 10 m yükselme anlamına gelir [21]. Yokuş eğimi p 

ile ifade edilir: 

p = tan a = 0,01 = %10 

Yokuş direnci hesaplarında % 5 hata payı kabul edildiği durumda, % 30 değerindeki 

yokuş eğimlerine kadar 

 
Bu durumda  

       olur. 

 

Eğim direnci araç eğimli yolda hareket ediyorken dikkate alınmalıdır. Araçlarda düz 

yolda gidiyorken eğim direnci sıfırdır [21]. 

 

Araç yokuş yukarı hareket ediyorken eğim direnci pozitif olup bu değer toplam direnç 

kuvvetine eklenir. Araç yokuş aşağı hareket ediyorken eğim direnci negatif olup bu değer 

toplam direnç kuvvetinden çıkarılmalıdır. 

 

2.4.4. İvmelenme Direnci 

 

Cisimlerin bulunduğu durumu koruma isteği eylemsizlik olarak tanımlanır. İvmelenme 

esnasında geriye doğru yaslanışımız ya da frenleme esnasında otomobil içinde öne eğilişimiz 

eylemsizlikten kaynaklanır. Taşıtların durgun halden hareketli hale geçmesi durumunda 

eylemsizlikten kaynaklı olarak oluşturdukları direnç ivme direnci, atalet direnci olarak 

adlandırılır. 

Eğer bir araç hızlanıyorsa bu araca bir kuvvet uygulanıyor demektir ve aracın bir ivmesi 

vardır. Bu kuvvet aracı doğrusal olarak hızlandırır [21]. 

İvmelenme Direnci; 
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formülü ile hesaplanmaktadır.  

Burada; 

FB : İvmelenme direnci  

a   : ivme  (m/s2) 

 : Taşıtın etkin kütlesi (kg).  

m taşıt ağırlığı olup,  taşıtın etkin kütlesidir. Etkin kütle statik ağırlığın, etkin kütle 

katsayısıyla elde edilir. 

 (kg)’dır. 

  formülü ile hesaplanır. 

 

Buradaki  taşıt tahrik sisteminin aktarma oranıdır.  ’nın her zaman 1’den büyük 

çıkması etkin kütlenin statik kütleden büyük olmasına yol açar. 

Etkin kütle, taşıt içinde dönen kütlelerin olmasından kaynaklanır. Her cismin bir ataleti 

vardır ve cisimler dönme hareketi yaptığında atalet kuvvetleri artar. Araçlarda başta motor 

bileşenleri (krank, volan vb.)  olmak üzere dönen birçok cisim vardır. Bu cisimlere ek olarak 

vites kutusu dişlileri, kavrama ve akslar örnek verilebilir. Etkin kütlenin hesaplamalarda 

kullanılmasının sebebi araç içinde ihmal edilemeyecek ağırlıkta dönen cisimlerin bulunmasıdır. 

Dönen cisimlerin dönme hızının artması bu cisimlerin ataletini de arttırır. Bu nedenle araçlarda 

her vites değişiminde etkin kütle değişir. Çünkü vitesin değişmesi aktarma oranının 

değişmesine, aktarma oranının değişmesi ise dönen dişlilerin dönme hızının değişmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle yüksek viteslerde (düşük aktarma oranı) dişlilerin aktarma oranının ve 

dönme hızının azaldığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak  etkin kütle azalmaktadır. 

 

2.4.5. Toplam Direnç Kuvveti 

 

Toplam direnç kuvvetini araçta oluşan tüm direnç kuvvetlerinin toplamıdır. Yuvarlanma 

direnci her zaman pozitif yönde direnç kuvveti oluştururken, rüzgar ve eğim direnci duruma 

göre negatif olabilmektedir.  
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Şekil 2.19. Genel hareket durumunda araca etkiyen kuvvetler [21]. 

Toplam direnç kuvveti; 

 
 

formülü ile hesaplanmaktadır. 

Burada; 

FW : Toplam direnç kuvveti (N), 

FR : Yuvarlanma direnci, 

FL : Hava direnci, 

FB : İvmelenme direnci, 

FST: Eğim direncini ifade etmektedir. 

 

Yukarıda gösterildiği gibi araçlarda birçok direnç kuvveti oluşmakta ve bu direnç 

kuvvetleri enerji kaybına yol açmaktadır. Direnç kuvvetleri ile birlikte motorda ve aktarma 

organlarında oluşan kayıplar araç veriminin düşmesine neden olmaktadır. 

 

Bu durumda kuvvet ihtiyacı 

   
formülü ile bulunur. 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM  

 

3.1. Dönüşümde Kullanılan Araç 

 

Elektrikli araç dönüşümünde kullanılan araç Fiat 126 Bis’tir.  Bu marka ve modelin 

seçilmesinde fiyat, ağırlık vb. özellikler dikkate alınmıştır. Aracın boş ağırlığı fabrika verilerine 

göre 620 kg, maksimum yüklü ağırlığı 980 kg’dır [22].   

Maksimum gücü 26 Hp’dir (18,5 kW). Araçta 135/70 R13 lastikler kullanılıyor olup vites 

geçiş oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir [22].   

 

Tablo 3.1. Fiat 126 Bis Vites Oranları 

Vites Oranları 

1. Vites 3,250 

2. Vites 2,067 

3. Vites 1,3 

4. Vites 0,872 

Geri Vites 4,024 

 

Araç ortalama yüklü iken Maksimum hız (2 kişi+20 kg yük) ve tam yüklü aracın 

tırmanabileceği eğim aşağıdaki tabloda verilmiştir [22].   

 

Tablo3.2. Fiat 126 Maksimum Hız ve Tırmanabileceği Eğim. 

 Hız (Km/h) Eğim 

1. Vites 34 % 24 

2. Vites 53 % 14 

3. Vites 84,5 % 8 

4. Vites 116 % 4,6 

Geri Vites 26 % 26,3 
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Şekil 3.1. Fiat 126 Bis Boyutları. 

 

 Uygulama esnasında İçten Yanmalı Motor, Akü, Alternatör, Yakıt Deposu, Arka Koltuklar 

vb. aparatlar çıkarılmıştır. Bu şekilde elektrikli araçta ihtiyaç duyulmayan elemanlar sökülüp 

araç ağırlığı düşürülmüştür. Araç önce kaporta-boya işlemlerinden geçirilmiş sonrasında oto 

elektrik yenilemesi yapılmıştır.  

 

 

   
Şekil 3.2. Dönüşümde Kullanılacak Otomobilin Boya-Kaporta Süreci 1. 
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Şekil 3.3. Dönüşümde Kullanılacak Otomobilin Boya-Kaporta Süreci 2. 

 

Boya Kaporta işlemleri sonrasında Elektrik Motoru-Şanzıman bağlantısı yapılmıştır. 

Elektrik motoru ile şanzıman arasında mekanik bağlantıyı sağlayan (motorun sabitlendiği kara 

sac, kaplin, ara bağlantı elemanı vb.) elemanların çizimleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

   

    
Şekil 3.4. Şanzıman-Elektrik Motoru Mekanik Bağlantı Elemanlarının Çizimleri.      
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Şekil 3.5. Şanzıman-Elektrik Motoru Mekanik Bağlantı Elemanlarının Resimleri. 

 

Araç tahrikinde kullanılan elektrik motorunun beslemesi için 6 adet 12 Volt 100Ah’lik 

Jel akü seri bağlanarak 72 Volt elde edilmiştir. Her bir akü ağırlığı 31 kg olup 6 akü 186 kg 

ağırlık oluşturmuştur. Kullanılan akülerin bilgi sayfası ek 1’de gösterilmiştir. Ayrıca Elektrik 

motorunun nominal çalışma akımı 125 Amper olduğundan akü beslemesinde 50 mm2 kesitinde 

NYY kablolar kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6. Araç Akü bağlantısı. 

 

   
Şekil 3.7. Elektrik Motoru ve Akü Grubunun Otomobile Bağlantısı. 
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3.2. Araç Tahrikinde Kullanılan Motor ve Sürücü: 

 

Elektrikli araç dönüşümünde kullanılacak motor Kelly marka fırçasız  ME0913 

modelidir. Bu model 72 V DC gerilimle çalışan 12 KW’lık bir motordur. Çıkış Gücü, 96 V’ta 

kullanıldığında 30 KW  olup fırça bakımı gerektirmeden uzun ömürlü olarak tasarlanmış bir 

üründür. 

 
Şekil 3.8. Kelly ME0913 BLDC Motor. 

 

Motor verimi 24V-96V DC gerilim aralığında %92’dir. Maksimum rotor devri 5000 

d/dk’dır.  Tork sabiti Amper başına 0.15 Nm’dir. Motor ağırlığı 16 kilogramdır. Motor açık 

gövdeli olup hava soğutmalıdır. ME0913 BLDC Motor perforans grafiği aşağıda Şekil 3.9’da 

gösterilmiştir. Bu grafikte gösterilen veriler 77 volt dc gerilimde elde edilmiştir. Grafikte 

belirtilen verimlilik değeri motor ve kontrol kayıplarını da içeren sistem verimliliğidir. Motor 

hızı uygulanan gerilim ile doğru orantılıdır. 36 volt gerilimde hız yarıya düşmektedir. 

 

 
Şekil 3.9. Kelly ME0913 BLDC Motor Performans Grafiği. 
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Şekil 3.10. Kelly Motor ME0913 modeli boyutları. 

 

Kelly ME0913 BLDC Motor Performans Grafiği ek 2’de, Kelly ME0913 Motor boyutları ek 

3’te verilmiştir., 

Kelly ME0913 motor için kullanılan sürücü KEB72120E modelidir. Sürücü besleme 

gerilimi aralığı 18-90 Volt aralığıdır. Analog Fren ve Gaz Girişi 0-5 Volttur. Yapılandırılabilir akü 

voltaj aralığı (B +), 18-90 Volt olup maksimum akıma 10 saniyede ulaşmaktadır. 

 

 
Şekil 3.11. KEB Motor Sürücüsü Ön Görünümü. 

 

KEB Motor sürücüsünün ön panelindeki bağlantı noktaları B+: Akü pozitif ucu, B-: Akü 

negatif ucu, A: Çıkış U/1/A faz ucu,  B: Çıkış V/2/B faz ucu, C: Çıkış W/3/C faz ucudur. 
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Şekil 3.12. J2 konnektörü bağlantı şekli. 

 

3.2.1. J2 Pin Tanımı 

 

1. PWR: Sürücü güç kaynağı 

2. RTN: Sinyal dönüşü ya da güç kaynağı toprak ucu  

3. RTN: Sinyal dönüşü 

4. 12V Yüksek seviye fren ve motor sıcaklık girişi 

5. Gaz pedalı analog girişi, 0-5V 

6. Fren analog girişi, 0-5V 

7. 5V: 5V güç kaynağı çıkışı, <40mA 

8. Micro_SW: Gaz Pedalı  switch girişi. 

9. Geri yön switch girişi 

10. Fren switch girişi 

11. Hall Faz C 

12. Hall Faz B 

13. Hall Faz A 

14. RTN: Sinyal dönüşü 

 

3.2.2. KEB Motor Sürücüsü Kullanıcı Programı 

 

KEB Motor Sürücüsü Kullanıcı Programı ile motor kontrolü sağlanmaktadır. Programın 

yapılandırma ayarlarının ilk adımında Gaz pedalı sensör tipi seçimi, ileri ve gaz pedalı swicini 

pasif edebilme, gaz pedalı başlangıç ve bitiş noktalarının ayarı, maksimum Motor akımı ayarı, 

maksimum Akü akımı ayarı, düşük eşik gerilimi, yüksek eşik gerilimi ayarı yapılabilmektedir.  

Yapılandırma ayarlarının ikinci adımında gecikme zamanı, Sensör tipi seçimi, kontrol 

modu seçimi, motorun çalışacağı alt ve üst voltaj limitleri seçimi ile gaz pedalı ayarları 

yapılabilmektedir.  
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Yapılandırma ayarlarının üçüncü adımında motorun ileri ve geri yönde maksimum hız 

ayarları ile ekonomi modu, geri hızda çalışma akımının yarısı ile çalışma, gürültü azaltma gibi 

ayarlamalar yapılabilmektedir.  

Yapılandırma ayarlarının dördüncü adımında fren swicini aktif etme, fren sensör tipi 

seçimi, fren sensörü başlangıç ve son nokta seçimi ayarları yapılabilmektedir.  

Yapılandırma ayarlarının beşinci adımında motor sıcaklık sensörü seçimi, sürücünün 

motoru durduracağı çıkış sıcaklığı, sürücünün motorun çalışmasına devam ettireceği çıkış 

sıcaklığı ayarları yapılır.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13. KEB Motor Sürücüsü Kullanıcı Programı Ekran Görüntüsü. 
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3.2.3. KEB Motor Sürücüsü-Motor bağlantı şekli 

 
Şekil 3.14. KEB Motor Sürücüsü-Motor Bağlantı Şekli [23].   

 

KEB Motor Sürücüsü-Motor Bağlantı Şekli ek 4’te gösterilmiştir [23].   
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3.3. Ölçme-Veri Kaydı 

 

Gerilim Ölçme: Akü grubunun Gerilim ölçümü için 0-100 Volt analog ölçü aleti 

kullanılmıştır. Batarya gerilimi aynı zamanda sürat göstergesinden de izlenebilmektedir.  

   

 

 

 

 

 

Şekil 3.15. Gerilim Ölçümü İçin Kullanılan Voltmetreler. 

 

Akım Ölçme: Ölçülen akım değeri ölçü aletlerinin ölçüm aralığı dışında olduğundan, 

ölçüm yapabilmek için 0-200 Amper Ampermetre ve 200A 75 mV Şönt Direnç kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.16. 0-200 Amper Analog Ampermetre ve 200 Amper 75 mV Şönt. 

 

Veri Kaydı: Veri kaydı için Arduino ile birlikte Arduino SD Veri Kayıt Eklentisi ve ACS 

758 Sensör kiti kullanılmıştır. Motorun çektiği akım ACS 758 sensör kiti ile ölçülmekte ve 

aşağıda yazılı program kodları ile birlikte Akım, Gerilim gibi veriler Arduino SD Veri Kayıt 

Eklentisi yardımı ile SD kart içine Not Defteri dosyası olarak kaydedilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.17. Arduino SD Data Logger Shild. 
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 Şekil 3.18. Arduino ACS 758 Sensör Kit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.19. Arduino ACS 758 Sensör Kit Bağlantı Şeması 

 

Ayrıca Ölçü aletinden okunan gerilim değeri Arduino ölçme sınırı dışında olduğundan, 

gerilim bölücü devre ile 0-5 V arası gerilime oranlanarak düşürülmüştür. Sözü edilen devre 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.20. Gerilim Bölücü  Devresi. 
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Akım ve Gerilim ölçümü için Arduino + Arduino SD Data Logger Shild program kodları 

ek 5’te gösterilmiştir. Ayrıca akım-gerilim ölçümü ve veri kaydı sürecinin akış diyagramı aşağıda 

şekil 3.21’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.21. Akım-Gerilim Ölçümü ve Veri Kaydı Sürecinin Akış Diyagramı. 
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3.4. Hesaplamalar 

 

Farklı tip otomobillerin güç hesaplamaları incelendiğinde bu otomobiller için 

maksimum hızda iki yolcu ve dolu depo ağırlığının araç ağırlığına eklendiği, hesaplamalarda 

eğim direncinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Bu durumda  

Toplam direnç kuvveti; 

 
 

 

formülü ile hesaplandığında araç değerleri ve bulunan sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3.3. Otomobillerin fabrika çıkışı verilen gücü ve  hesaplama sonucu bulunan gücü.  

Marka Güç 

(Kw) 

Mak. Hız 

(Km/h) 

Boş Ağırlık 

(Kg) 

Ön İzdüşüm 

Alanı 

Hesaplanan 

Güç 

Fiat 126 Bis 18,5 116 645 1,65 18,075 

Opel Corsa B 44 150 875 1,88 45,45 

Suzuki Maruti 25,76 137 640 1,82 27,28 

Peugeot 106 33,12 150 760 1,94 33,062 

Renault Twingo 40,5 148 890 2,08 39,221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.22. Elektrikli Araç Dönüşüm Hesaplama Programı Ekran Görüntüsü. 
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Visual Basic programı ile yazılan program ile özellikleri girilen otomobil için  

Yuvarlanma Direnci, Hava Direnci, Toplam Direnç Kuvveti gibi değerler bulunabilmekte, bu 

kuvveti karşılayan motor gücü hesaplanabilmektedir. Bahsedilen program görüntüsü Şekil 

3.22’de gösterilmiştir. 

 

Dönüşümde kullanılacak aracın özellikleri aşağıda Tablo 3.4’te gösterilmiştir. Araç 

ağırlığı standardı 620 kg’dır.  

 

Tablo 3.4. Fiat 126 Bis Teknik Özellikler [22]. 
Güç  26 Hp / 18,5 kW 
Lastikler  135 / 70 / R13 
Boş Ağırlık  800 kg  
Ön Alan  1,65 m2  
Tekerlek Sürtünme Katsayısı  0,015  
Aerodinamik direnç katsayısı  0,4  
Lastik Yarıçapı   0,26   

 

Uygulamada araç ağırlığına akü grubu, motor, sürücü, şarj devresi ağırlıkları eklenmiş, 

toplam ağırlıktan, araçtan sökülen: içten yanmalı motor, arka koltuk vb. eleman ağırlıkları 

çıkarılmıştır. Araç son ağırlığı dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

Tablo 3.5. Araç Ağırlığını Etkileyen Faktörler. 

Araç Ağırlığını Etkileyen Elemanlar Ağırlık (Kg) 

Fiat bis ağırlığı 620 

Akü grubu ağırlığı 186 (6*31) 

Motor ve Sürücü Ağırlığı 16,5 

Montaj elemanları ağırlığı 5 

Sürücü Ağırlığı 80 

İçten yanmalı motor ağırlığı 50 

Sökülen  koltuk ağırlıkları 30 

Yakıt Deposu, Filtre, Havalandırma boruları 30 

 

Yukarıdaki değerler dikkate alınarak araç ağırlığı 800 kg olarak bulunmuştur. Araç 

ağırlığı ve özellikleri dikkate alınarak Yuvarlanma direnci ( , Hava Direnci (  Topam 

Tahrik Kuvveti ( ), Toplam Tahrik Gücü ( ) aşağıda hesaplanmıştır. 
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Yuvarlanma Direnci: 

 

 

  N 

Hava Direnci:  

 

 

 

 

 

 

 N 

 

Toplam Tahrik Kuvveti: 

 

 

 N 

   

Toplam Tahrik Gücü: 

   

 

 

 
 

kW 

 

Hesaplamalara göre 800 kg’lık bir aracın tahriki için gereken güç 12,265 kW’tır. Buna 

göre aracın tahriki için seçilen elektrik motoru 12 kW’tır. 

Hesaplamalarda 10 km/h hız ile 110 km/h arasındaki hızlar için hıza bağlı güç 

hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca 0° ile 10° arasındaki eğimler için 50 km/h hızında güç 
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hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalarda elde edilen değerler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3.6.  Hıza bağlı Güç İhtiyacı Hesaplamaları. 

Araç 
Ağırlığı 

Tekerlek 
Yarıçapı 

Araç 
Ön 

Alanı 

Tekerlek 
Sürtünme 
Katsayısı 

Hava 
Sürtünme 
Katsayısı 

Hava 
Yoğunluğu Yerçekimi Araç 

Hızı 
Yuvarlanma 

Direnci 
Hava 

Direnci 
Eğim 

Direnci 
Toplam 
Kuvvet Tork Güç 

kg m m2 fr Cw kg/m3 m/s2 km/h FR FL FST FW Nm kW 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 20 117,72 170,68 - 288,40 74,98 1,60 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 30 117,72 384,02 - 501,74 130,45 4,18 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 40 117,72 682,7 - 800,42 208,11 8,89 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,7 - 1184,45 307,95 16,45 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 60 117,72 1536,1 - 1653,80 429,98 27,56 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 70 117,72 2090,8 - 2208,50 574,21 42,94 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 80 117,72 2730,8 - 2848,54 740,61 63,30 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 90 117,72 3456,2 - 3573,91 929,21 89,35 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 100 117,72 4266,9 - 4384,62 1140,00 121,80 
800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 110 117,72 5162,9 - 5280,669 1372,97 161,35 
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Tablo 3.7.  50 km/h Sabit Hızda Eğime Bağlı Güç İhtiyacı Hesaplamaları. 

Eğim Araç 
Ağırlığı 

Tekerlek 
Yarıçapı 

Araç 
Ön 

Alanı 

Tekerlek 
Sürtünme 
Katsayısı 

Hava 
Sürtünme 
Katsayısı 

Hava 
Yoğunluğu Yerçekimi Araç 

Hızı 
Yuvarlanma 

Direnci 
Hava 

Direnci 
Eğim 

Direnci 
Toplam 
Kuvvet Tork Güç 

Derece kg m m2 fr Cw kg/m3 m/s2 km/h FR FL FST FW Nm kW 
1 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 133,42 1317,86 342,64 18,30 
2 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 266,83 1451,28 377,33 20,16 
3 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 408,10 1592,54 414,06 22,12 
4 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 541,51 1725,96 448,75 23,97 
5 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 682,78 1867,22 485,48 25,93 
6 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 816,19 2000,64 520,17 27,79 
7 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 949,61 2134,05 554,85 29,64 
8 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 1090,87 2275,32 591,58 31,60 
9 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 1224,29 2408,73 626,27 33,45 

10 800 0,26 1,65 0,015 0,4 1,293 9,81 50 117,72 1066,73 1357,70 2542,15 660,96 35,31 
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Şekil 3.23. Araç Hızı-Toplam Kuvvet İhtiyacı Grafiği. 

 

 
Şekil 3.24. Araç Hızı-Tork İhtiyacı Grafiği. 

 

 
 

Şekil 3.25. Araç Hızı-Güç İhtiyacı Grafiği. 
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Şekil 3.26. Eğime Bağlı Toplam Kuvvet İhtiyacı Değişim Grafiği. 

 

 
Şekil 3.27. Eğime Bağlı Toplam Tork Değişim Grafiği. 

 

 
Şekil 3.28. Eğime Bağlı Güç İhtiyacı Grafiği. 
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4.BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

Akü Grubu şarj işlemi sonucunda elde edilen değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Buna göre akü grubunun gerilimine bağlı olarak ortalama 7 saatte tam kapasite şarj olduğu 

gözlenmiştir. 

 

Tablo 4.1. Akü Grubu Şarj Süresi ve Şarj Gerilim Değerleri. 

Göstergeler 

Şarj Süresi 

(Saat) 

Akü Gerilimi 

(Volt) 

Şarj Gerilimi 

(Volt) Güç Ölçer (Volt) 

Sürat 

Göstergesi 

(Volt) 

0 71,2 73,7 71,26 71 

1 73,8 74,9 75,46 75,1 

2 75 76,6 76,88 76,5 

3 76,2 77,9 78,12 77,7 

4 77,5 79,4 79,54 79,2 

5 78,7 81,4 81,55 81,1 

6 80,5 86,01 86,07 85,7 

7 81,7 90,2 90,22 89,7 

 

 

 
Şekil 4.1. Akü Grubu Şarj Süresi ve Şarj Gerilimi Eğrisi. 
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 Test sürüşü esnasında menzil ve hız bilgileri için Spedometer GPS Pro yazılımından 

yararlanılmış olup ekran görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Tam şarj 2 saatlik süre sonunda 47 

km mesafe kat edilmiş olup ortalama hız 23,38 km/h’tır.  Test öncesi akü grubu gerilimi 76 Volt 

iken test sonrası akü grubu gerilimi 65,6 Volta düştüğü görülmüştür. 

  

 
Şekil 4.2. Spedometer GPS Pro Yazılımı Ekran Görüntüsü. 

 

Test süresi boyunca akü grubu uçlarındaki gerilimin zamana bağlı olarak değişimi ve 

araç tahrikini sağlayan elektrik motorunun çektiği akım dakika ortalamaları dikkate alınarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 4.3. Gerilim Zaman Grafiği. 
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Şekil 4.4. Akım Zaman Grafiği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ercan Zengin, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

46 

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Yapılan testler sonucunda elektrikli araç akü grubunun ortalama 7 saatte tam kapasite 

şarj olduğu ve aracın bu gerilimle yaklaşık 50 km yol aldığı gözlenmiştir. Ayrıca hesaplamalar 

sonucu elde edilen motor gücünün belirtilen hız değeri için uygun olduğu görülmüştür. Yine 50 

km/h araç hızında 0-10° eğimler için motor gücünün yeterli olduğu gözlenmiştir. Elektrikli 

otomobilde araç ve akü grubu ağırlığının en önemli sınırlayıcı etkenler olduğu görülmüştür. 

Daha hafif bir akü grubu ya da daha hafif bir araç seçimi durumunda menzil artışı 

sağlanabilecektir. Bu durum araç performansını da arttıracaktır. Fiyatından dolayı tercih edilen 

jel akü grubu ağırlık olarak Li-ion akülere oranla daha ağırdır. Dolayısıyla Jel Akü grubu yerine 

Li-ion pillerinin güç kaynağı olarak kullanılması hem menzil artışı sağlayacak,  hem de araç 

performansını arttıracaktır.  

Lastik seçimine bağlı olarak aracın yuvarlanma direnci değişecektir. Araç için önerilen 

standart lastiklerin seçilmesi yuvarlanma direncinin düşük tutulması adına önemlidir. Bu 

durum araç performansını olumlu yönde etkileyecektir.  

Yapılacak dönüşüm sonrası güvenlik de düşünülmesi gereken ayrı bir konudur. Bu 

anlamda batarya grubu taşıyıcılarının dayanıklılığı, elektrik bağlantılarının kalitesi, elektrik 

tesisatı izolasyonunun iyi bir şekilde yapılması önemlidir. Elektrik bağlantılarının sıkı bir 

şeklide yapılması kısa devre ve yangın riski açısından önem arz etmektedir. 

Ülkemizdeki gümrük vergileri standart otomobillerin elektrikli otomobile 

dönüştürülmesinde en büyük engellerden bir tanesidir. Zira dönüşümde kullanılacak motorların 

yurt dışı fiyatlarına göre ülkemizdeki fiyatları 3-4 katı civarındadır. Ayrıca ürün bireysel olarak 

satın alınmak istendiğinde yaşanabilecek gümrük problemleri ve gecikmeler bir diğer 

dezavantajdır. Elektrikli araç dönüşümünde kullanılacak motor ve sürücülerin satın alımlarında 

sağlanabilecek vergi ve gümrük kolaylıkları sayesinde elektrikli araç dönüşüm maliyeti 

azalacaktır. Bu durum elektrikli araç dönüşüm işlemi için insanları olumlu yönde etkileyecektir 

Elektrikli otomobil dönüşümünde kullanılan motor, akü vb. ekipmanların fiyatının 

pahalı oluşu dönüşüm açısından olumsuzluk yaratmaktadır.  Bu anlamda çekme belgeli ya da 

ekonomik ömrünü tamamlamış araçların dönüşümde kullanılması hem maliyeti düşürecek hem 

de bu araçların çevreye verdiği zararı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca bu araçların ekonomiye 

kazandırılmaları da önemlidir.  

Ortalama 7 saatlik bir şarj ile 50 km mesafe alınan elektrikli otomobilin kullanım 

maliyetinin ucuz olduğu görülmektedir. Küresel ısınmanın etkilerinin belirgin bir şekilde 

görüldüğü günümüzde çevre dostu elektrikli araçlar dünyamızın gelecekte yaşanılabilir bir yer 

olması açısından önemlidir. Ülkemizde sıfır kilometre araç satın alımlarında elektrikli 

otomobiller için herhangi bir devlet desteğinin olmaması üzücüdür. Elektrikli araçların 
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yurtdışındaki fiyatlarına göre ülkemizdeki fiyatları bir hayli fazladır. Bu anlamda atıl durumda 

olan, çevreye zarar veren içten yanmalı motorlara sahip araçların elektrikli otomobile 

dönüştürülmesi fikri hem bu araçların ekonomiye kazandırılması hem de daha temiz bir dünya 

için önemlidir.   
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EKLER  

EK 1 
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EK 2 

Kelly ME0913 BLDC Motor Performans Grafiği  
 

 
 
 
Data taken with 77 VDC battery input.  Power output is greater with a 102 VDC battery pack. 
X-Axis is Torque in Pound Inches.  (1 Pound Inch equals 0.11 Nm) 
Efficiency is the system efficiency including the motor and control losses.  Efficiency can 
increase by using other motor controls. 
Maximum speed is set by the motor control. 
The speed is proportional to the applied voltage.  For 36 VDC, the speed is ½. 
Other windings are available  
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EK 3 

Kelly ME0913 Motor boyutları 
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EK 4 

KEB Motor Sürücüsü-Motor Bağlantı Şekli 
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EK 5 

Akım ve Gerilim ölçümü için Arduino + Arduino SD Data Logger Shild program kodları  

 

#include <OneWire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h" 

const int chipSelect = 10; //cs or the save select pin from the sd shield is connected to 10. 

RTC_DS1307 RTC; 

 

 

File dataFile; 

File dataFile2; 

File dataFile3; 

DateTime now; 

int potPin = A0;// akım--ACS758 

int potPin2 = A2;// gerilim 

int potPin3 = A3;// hiz 

int mVperAmp = 26.7; 

int ACSoffset = 600; // See offsets below 

 

float vout = 0.0; 

float value = 0; 

float gerilim=0; 

 

float vout2 = 0.0; 

float value2 = 0; 

float hiz=0; 

int RawValue= 0; 

double Voltage = 0; 

double Amps = 0; 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  //setup clock 

  Wire.begin(); 
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  RTC.begin(); 

//check or the Real Time Clock is on 

  if (! RTC.isrunning()) { 

    Serial.println("RTC is NOT running!"); 

    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled 

    // uncomment it & upload to set the time, date and start run the RTC! 

    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); 

  } 

//setup SD card 

   Serial.print("Initializing SD card..."); 

 

  // see if the SD card is present and can be initialized: 

  if (!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println("Card failed, or not present"); 

    // don't do anything more: 

    return; 

  } 

  Serial.println("card initialized."); 

 

  //write down the date (year / month / day         prints only the start, so if the logger runs for 

sevenal days you only findt the start back at the begin. 

    now = RTC.now(); 

    dataFile = SD.open("akim.txt", FILE_WRITE); 

    dataFile.print("Kayit Tarihi: "); 

    dataFile.print(now.year(),DEC); 

    dataFile.print('/'); 

    dataFile.print(now.month(),DEC); 

    dataFile.print('/'); 

    dataFile.print(now.day(),DEC); 

    dataFile.println(" "); 

    dataFile.println("AKIM              ZAMAN"); 

    dataFile.close(); 

    dataFile2 = SD.open("gerilim.txt", FILE_WRITE); 

    dataFile2.print("Kayit Tarihi: "); 

    dataFile2.print(now.year(),DEC); 

    dataFile2.print('/'); 
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    dataFile2.print(now.month(),DEC); 

    dataFile2.print('/'); 

    dataFile2.print(now.day(),DEC); 

    dataFile2.println(" "); 

    dataFile2.println("GERİLİM              ZAMAN"); 

    dataFile2.close(); 

    dataFile3 = SD.open("hiz.txt", FILE_WRITE); 

    dataFile3.print("Kayit Tarihi: "); 

    dataFile3.print(now.year(),DEC); 

    dataFile3.print('/'); 

    dataFile3.print(now.month(),DEC); 

    dataFile3.print('/'); 

    dataFile3.print(now.day(),DEC); 

    dataFile3.println(" "); 

    dataFile3.println("HIZ              ZAMAN"); 

    dataFile3.close(); 

} 

 

void loop(void) { 

  RawValue = analogRead(potPin); 

 Voltage = (RawValue / 1023.0) * 5000; // Gets you mV 

 Amps = ((Voltage - ACSoffset) / mVperAmp); 

//int akim  = analogRead(potPin); 

value = analogRead(potPin2); //gerilim hesaplama 

  vout = (value * 5.0) / 1024.0;  

  gerilim=vout*16.29; 

   

value2 = analogRead(potPin3);//hiz hesaplama 

   vout2 = (value2 * 5.0) / 1024.0;    

   hiz=vout2*20; 

Serial.print("akim="); 

Serial.println(Amps); 

Serial.print("gerilim="); 

Serial.println(gerilim); 

Serial.print("hiz="); 

Serial.println(hiz); 
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//read the time 

  now = RTC.now(); 

   

  //open file to log data in. 

   dataFile = SD.open("akim.txt", FILE_WRITE); 

dataFile2 = SD.open("gerilim.txt", FILE_WRITE); 

dataFile3 = SD.open("hiz.txt", FILE_WRITE); 

  // if the file is available, write to it: 

   

  if (dataFile) { 

    dataFile.print(Amps); 

    dataFile.print("                 "); 

     

    dataFile.print(now.hour(),DEC); 

    dataFile.print(":"); 

    dataFile.print(now.minute(),DEC); 

    dataFile.print(":"); 

    dataFile.println(now.second(),DEC); 

    

    dataFile.close(); 

    // print to the serial port too: 

    //Serial.println("data stored"); 

  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("hata akim.txt"); 

  } 

   

   if (dataFile2) { 

    dataFile2.print(gerilim); 

    dataFile2.print("                 "); 

     

    dataFile2.print(now.hour(),DEC); 

    dataFile2.print(":"); 

    dataFile2.print(now.minute(),DEC); 

    dataFile2.print(":"); 
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    dataFile2.println(now.second(),DEC); 

    

    dataFile2.close(); 

    // print to the serial port too: 

    //Serial.println("data stored"); 

  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("hata gerilim.txt"); 

  } 

    if (dataFile3) { 

    dataFile3.print(hiz); 

    dataFile3.print("                 "); 

     

    dataFile3.print(now.hour(),DEC); 

    dataFile3.print(":"); 

    dataFile3.print(now.minute(),DEC); 

    dataFile3.print(":"); 

    dataFile3.println(now.second(),DEC); 

    

    dataFile3.close(); 

    // print to the serial port too: 

    //Serial.println("data stored"); 

  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("hata hiz.txt"); 

  } 

  //delay(60000); // this will log the temperature every minute. 

  delay(1000); 

}  

 

 

 

 

 



Ercan Zengin, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2017 
 

58 

ÖZGEÇMİŞ 

 
Adı ve Soyadı   : Ercan ZENGİN  
 
Doğum Tarihi   : 13.02.1975 
 
E-mail   : zenginercan@gmail.com 
 
Öğrenim Durumu :  
Derece  Bölüm/Program Üniversite  Yıl  
Lisans  Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 

Teknik Eğitim Fakültesi 
1998 

Yüksek Lisans     
Doktora    
 
Görevler  : 
Görev Ünvanı  Görev Yeri Yıl  
Elektrik Öğretmeni  Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 
1998-2017 

Atölye Şefi  Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi 

2016-2017 

 
ESERLER (Makaleler ve Bildiriler) 
 
1. Güneş Pillerinin Enerji Dönüşüm Kalitesini Etkileyen Önemli Faktörlerin Değerlendirilmesi, 
EVK 2015 6. Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi,  
2. Standart Bir Otomobilin Elektrikli Otomobile Dönüşümü Üzerine Gerçek Bir Uygulama, IMSEC 
2017. 
 

 

 

 


