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I Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
“Elektromobil” 
  



 
II Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

ÖNSÖZ 

Çağımızın teknolojik gelişmelerinin yanında petrol kaynaklarının sonlu bir ömre sahip olduğu 
gerçeği düşük verimli içten yanmalı motorların yakın zamanda yerini alternatif enerjilerle 
çalışabilen araçlara bırakmasına zemin hazırlamaktadır. Elektrikli araçlar ise  bu alternatif 
enerjili uygulamaların başında gelmektedir. Çünkü elektriğin kullanımı, işe dönüştürülmesi 
petrol ve diğer enerji türlerinden daha az maliyetli ve kolaydır. 
 
Otomobilin geleceği şüphesiz elektrikli otomobildir. Hemen her otomobil üreticisi artık petrol 
kullanmadan çalışan konseptler tasarlamıştır. Bunlarda gerek yakıt pili, gerekse batarya kulla-
nılsın, tahrik genelde elektrikli motorla sağlanmaktadır. Elektrikli motor ile tahrik yüzyılı aşkın 
bir süredir bilinmektedir. Günümüzde bataryalarda gerçekleşen teknolojik gelişme sayesinde 
de elektrikli otomobiller normal otomobillerin performansına erişebilmektedirler. 
 
Bu çalışmada elektrikli otomobilin tanımlanması, içten yanmalı araçlardan farklı olan motor 
ve pil grubunun yanı sıra ahşap malzemeden yapılan bir modelin aşamaları detaylı olarak an-
latılmıştır. 
 
Model aracın üretiminde, elektrik grubunun şekillendirilmesinde büyük görev üstlenen İrfan 
Hızal’a, projenin her aşamasında yol gösteren hocalarımız Prof. Dr. Adnan Özel, Yrd. Doç. Dr. 
Ruhi Yeşildal, Doç. Dr. Mustafa Yaman, Doç. Dr. Kenan Yakut ve Yrd. Doç. İshak Kotçioğlu’na ve 
de eleştiri, yardım ve önerilerini esirgemeyen başta Fatih Yüksek olmak üzere tüm öğrenci 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
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1 Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

BÖLÜM 1  

GİRİŞ VE TANIMLAMALAR 
 

1.1 . OTOMOBİL 
tomobil, Auto: Yunancadaki anlamıyla kendiliğinden, mobile: Latincedeki anlamıyla 
hareketli demektir. Otomobil kavramının ilk ortaya çıktığı zamanı göz önüne alırsak at 
kullanılmadan, itmeden veya çekmeden kendiliğinden hareket edebilen öz itmeli taşıt 

anlamına gelmektedir. 
 
1.1.1. Otomobillerin Teknolojik Gelişim Kronolojisi 
 

 1680 — Çalışabilen ancak kullanışlı olmayan ilk içten yanmalı motor 1680 yılında 
Hollandalı Christiaan Huygens’in yaptığı barutun yanması ile çalışan pistonlu makine 
oldu. Kapalı bir silindir içinde patlayan barut kayabilen bir pistona etki ederek 
piston’un hareket etmesini sağlamaktaydı. 

 1698 — İngiliz Thomas Savery ilk buharlı makineyi yaptı. 

 1769 — İngiliz James Watt uzun süreli çalışan buharlı makineyı yaptı. 

 1769 — Kendi kendine hareket hareket eden ilk araç 
Fardier İsveçli mühendis ve topçu yüzbaşı Nicolas 
Joseph Cugnot ( 1725-1804 ) tarafından yapıldı. 

 1787 — Oliver Evans Amerikada yolcu taşıyan araç 
yapmıştır. 

 1801 —İngiltere’de Richard Trevithick buharlı otomobil 
yaptı. 

 1824 — İçten yanmalı motorların, özellikle dizel 
motorlarının temel ilkeleri, genç bir Fransız mühendisi 
Sadi Carnot tarafından ortaya atıldı. 

 1830 — 20 km/s hızla giden buharla çalışan 14 yolcu 
taşıyabilen yolcu otobüsleri imal edildi. 

 1860 — İngiliz Parlamentosu bütün arabaların iki 
sürücüsü ve önünde gündüz kırmızı bayrak gece kırmızı 
fener bulunmasını şart koşan kanun çıkardı. Bu kanun 
motor gelişim hızını biraz durdurdu. 1896 yılında bu yasa kaldırıldı. 

 1860 — Hava gazı ile çalışan ticari bakımdan elverişli 
ilk motor  
Belçikalı mühendis Jean Joseph Etienne Lenoir ( 1822-
1901 ) tarafından yapılmıştır. 

 1862 — Fransız mühendisi Alphonse Eugene Beau de 
Rochas ( 1818-1893 ) 4 zamanlı çevrimin esaslarını 
ortaya koydu. 

 1867 — Alman mühendis Nicholaus August Otto ve 
Eugen Langen ( 1833-1895 ), Rochas’ın bulduğu 
prensipleri pratiğe çevirerek dört zamanlı çevrime 

O 

Resim 1: Sadi Carnot (1796 - 1832) 

Resim 2: 1885 Otto prensbiyle 

çalışan motosiklet 
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sahip motoru yaptılar. 

 1875 — Viyanalı Siegfried Marcus ( 1831-1898 ) geliştirdiği motorla viyana 
sokaklarında 12 km/s hızla gezerken halkın panik yaşamasına sebep olmuş birkaç kaza 
yapmıştır. 17 suçtan mahkemeye verilen Marcus keşif yapmayı bıraktı. 

 1876 — Nikolaus August Otto ( 1832- 1891 ), ilk dört zamanlı gaz motorunu üretti. 

 1877 — Otto yaptığı motorun patentini Amerikadan aldı. 

 1878 — İngiliz mühendisi Dugal Clerk iki zaman esasına göre çalışan ilk motoru yaptı. 

 1880 — Amerika’da George Brayton benzin yakıtlı 
motor yaptı. 

 1885 — Benzinle çalışan içten yanmalı motora sahip ilk 
otomobil Alman mühendis 
Carl Friedrich Benz tarafından yapıldı. 

 1890 — Herbert Akroyd Stuart bir kaza sonucunda 
kızgın bir yere değen gaz yağının hava ile karışarak 
yandığını gördü. Bu olaydan etkilenerek yaptığı 
deneylerle motorunu geliştirdi ve patentini aldı. 
Motorunda yakıt emilen ve hafifçe sıkıştırılan hava 
içerisine bir memeden gönderilerek patlayıcı ve yanıcı bir karışım oluşturulmaktaydı. 
Bu karışımın yanabilmesi için 
cidarları yüksek derecede ısıtılan ve buharlaştırıcı adı verilen bir ön yanma odası 
vardır. Ana yanma odasına bir kanalla birleştirilen bu oda ilk hareket için dışarıdan 
alevle ısıtılmaktadır. Bu motorda havanın ısısının sıkıştırma oranıyla arttığı 
düşünülmediğinden verim düşük olmuştur. 

 1890 — Bir Alman mühendis olan Capıtaine, Akroyd’un motoruna benzeyen bir 
motorun patentini aldı. Bu motorlar yarım dizel ( kızgın kafalı ) motorların esasını 
oluşturdu. 

 1890 — İlk otomobillerin çoğu, dişlileri olmadığı için yokuş çıkamıyor, önce durup 
sonra geriye doğru inmeye başlıyordu. 1893’da yapılan Benz Victoria marka arabada 
bir deri kayışı küçük bir kasnağa bindiren bir kol kullanılmıştı . Bu düzenek 
tekerleklerin daha yavaş dönmesini ve yüksek 
manivela gücünün arabayı yokuş yukarı 
tırmandırmasını sağlıyordu. Zincir çekişli Velo tipi 
araçta da bu şekilde üç ileri bir geri kasnağı vardı. 
Çekişin kolaylıkla arka tekerleklere iletilmesi için motor 
her zaman arkaya ya da sürücünün altına konuyordu. 

 1892-1897 — Münih yüksek teknik okulu 
mühendislerinden Rudolf Diesel dizel motoru yaptı ve 
geliştirdi. 

 1893 — Amerika’nın ilk başarılı otomobili “Duryea” , 
J.Franck ve Charles Edgar Duryea tarafından 
yapılmıştır. 

 1894 — İlk resmi otomobil yarışı düzenlenmiştir. 

 1898 — Fransa Otomobil Kulübü (AFC) Paris'teki Les 
Tuiliers'in güneşli bahçelerinde ilk otomobil fuarını organize etmiştir. 

 1902 — İstenildiğinde benzinli istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 
27 yaşındayken Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902 yılında “Mixte-Wagen” adını 
verdiği aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Ludwig Lohner ile birlikte 

Resim 3: 1905 Hornsby-Akroyd 

motoru 

Resim 4:Rudolf Diesel (1858 - 1913) 
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çalışan Porsche 4 silindirli bir Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik 
motorları ekledi. Bu haliyle Mixte benzinli motor stop edildiğinde bile akülerin 
çalıştırdığı elektrikli motorla ilerlemeye devam edilebiliyordu. 

 1903 — Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı. 

 1904 — Kısa adı FIA olan Uluslararası Otomobil Federasyonu kuruldu. 

 1905 — İsveçli mühendis Alfred Büchi egzoz gazlarından yararlanarak çalışan bir 
türbin vasıtasıyla dört silindirli bir motora aşırı hava yüklemeyi başardı. 

 1905 — İlk 4WS ve 4WD sistemi Latil marka traktöre uygulandı. 

 1905 — İlk tampon takılan araç İngiltere’nin Kilburn kentindeki Simms Manufacturing 
Co. tesislerinde üretilen 20 HP gücündeki Simms-Welback marka araçtır. Aynı yıl 
tamponun patentinin F.R.Simms tarafından alınmasına karşın aslında bu fikir yeni 
değildi 1897 yılında Moravya’daki İmperial Nesseldorf vagon fabrikasında yapılan çek 
malı Prasident marka otomobilin önüne tampon konmuş ancak Viyana yakınlarında 
yapılan denemelerde ilk 10 milden sonra tampon düştüğü için bir daha takılmamıştır. 

 1908 — ABD li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim 
bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 
araba üretebiliyordu. 

 1918 — İngiltere’de “ Royal aircraft establishment “ 
fabrikaları mekanik püskürtmeli dizel yakıt sistemini 
geliştirdi. Böylece yüksek devirli dizel motorları 
oluşturularak hafif taşıtlarda kullanılmasına zemin 
hazırlandı. 

 1919 — Avrupa’nın ilk seri üretim otomobili Type A 
Citroen tarafından piyasaya verildi. Citroen aynı yıl 
dünyada ilk organize satış sonrası hizmetleri yapılandırdı. 

 1920 — Voisin firması hidrolik olarak çalışan ABS'nin atası üzerine çalışmalar yaptı." 
Frenlemenin tekerlekleri kitlenmesini önleyici donanımı " tanımıyla da Almanya’da ilk 
patentini aldı. 

 1924 — Citroen dünyanın ilk çelik karoserli otomobili B10’üretti. 

 1924 — MAN'ın ürettiği kamyon direk enjeksiyonlu dizel bir motoru kullanan ilk 
araçtı. 

 1934 — Citroen seri olarak önden çekişli araç üretmeye başladı. 

 1938 — Citroen Hidropnömatik süspansiyon sistemini icat etti. 

 1938 — İsviçreli kamyon üreticisi Saurer ilk turbo 
motorlu kamyonu üretti. 

 1938 — Studebaker Commander, klimayı standart 
olarak kullanıma sunmuştur. 

 1938 — GM tasarımcısı Harley Earl ilk elektrikli cam 
sistemini Buick'e monte etti. 

 1954 — Döner pistonlu motor ( Rotary-Wankel motoru 
) Felix Wankel tarafından geliştirildi. 

 1957 — İlk hız sabitleyicisi ( cruis control ) Imperial marka araçta kullanıldı. 

 1958 — Volvo mühendisi Nils Bohlin üç noktalı emniyet kemerinin patentini aldı. 

 1961 — Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim üretildi. 

 1962 — İlk seri üretim turbo motorlu otomobil Chevrolet Corvair Monza tanıtıldı. 
Daha sonra bu modeli Oldsmobile F85 Jetfire takip etti. 

Resim 5: Ford Model T 

Resim 6: Hidropnömatik 

Süspansiyon 
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 1963 — Wankel motoru ilk kez NSU Spider marka araçta kullanıldı. 

 1967 — İngiliz otomobil firması Jensen İlk ABS'yi otomobillerine uyguladı. 

 1973 — Avrupa’da seri olarak turbo motorla üretilen ilk otomobil BMW 2002 oldu. 

 1978 — Modern ilk ABS sistemi BMW 7 serisi ve Mercedes S serisinde uygulandı. 

 1984 — Turbo üreticisi Garrett intercooler adını verdiği bir turbo soğutucusu geliştirdi. 
Bu sayede türbine giren hava soğutularak turbonun performansı artırıldı. 

 1986 — Çift turbo takılan ilk araç Porsche 959 oldu. 

 1987 — Bosch ilk üretici olarak ABS sisteminin daha gelişmişi olan ASR sistemini 
piyasaya sürdü. 

 1989 —Citroen dünyanın ilk hidroaktif süspansiyonlu 
otomobili XM’i tanıttı. 

 1993 — Fiat Croma TdiD değişken geometrili turboyla 
donatılan ilk otomobil oldu. Sistem düşük motor 
devirlerinde turbonun verimini önemli oranda 
artırıyordu. 

 1995 — Bosch ESP sistemini tanıttı. ESP, virajlarda ve 
ani yol değişikliklerinde yıldırım hızı ile motor, 
şanzıman ve frene müdahale ederek aracın savrulmasını önlüyor. 

 1997 — Toyota dünyanın ilk seri üretim hybrid motorlu aracı Prius’u tanıttı. 

 2004 — Çift turbo takılan ilk seri üretim dizel motorlu otomobil BMW 535d oldu. 

 2005 — Mercedes üç turbolu v6 dizel motorla donatılmış konsepti Vision SLK 320 
Cdi’yi tanıttı. 

 2008 – Tesla elektrikli spor otomobili Roadster’i piyasaya sundu. 
 
 

1.2. ELEKTRİK 
lektrik, durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. Elektrik 
yükü, maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel 
parçacıklardan kaynaklanır. Elektrik olgusunda rol 

oynayan temel parçacık yükü, negatif işaretli olan elektrondur. 
Elektriksel olgular çok sayıda elektronun bir yerde birikmesiyle 
ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. 
Elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yükü, pozitif 
işaretli olan protondur. 
Elektrik yüklü cisimler mıknatıs gibidir: negatif ve pozitif yüklü 
cisimler birbirini çeker, ama aynı elektrikle yüklü olan iki cins 
birbirini iter. 
 
Elektrik insanoğluna, son derece kullanışlı bir enerji çeşidi 
sağlamıştır. Isınma, aydınlanma, haberleşme gibi amaçlarla, 
ayrıca makinelerde ve elektronik alanında büyük ölçüde 
elektrikten yararlanılmaktadır. 
 
Elektrik, icadından günümüze kadar hep hayatı kolaylaştıran bir olgu olmuştur. Çünkü elektrik 
temizdir, sessizdir, verimi yüksektir. Uygulama alanı çok geniştir. Bu özellikleri onun 
otomobillerde kullanımının önünü açmıştır. 

E 

Resim 7: Porsche 959 

Resim 8: Elektrik 
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1.3. ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 

tto’nun motoru temel 
prensiplerinde önemli bir değişiklik 
yapılmaksızın otomobilleri bu güne 

kadar başarı ile taşımıştır. Ancak petrol 
türevleri yakıldığında ortaya çıkan zehirli 
gazlar ve benzin motorlarının çalışmasında 
oldukça önemli görevler üstlenen kurşun 
elementinin egzoz gazıyla çevreye yayılması 
ayrıca benzinli motorlarda kullanılan ve 
sıklıkla değiştirilen kullanılmış motor yağları 
önemli ölçüde hava ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bunlara ek olarak motorlu araç 
sayısının gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde artması ve petrol kaynaklarının tükenme noktasına 
yaklaşması, artık vazgeçilmez bir araç olan otomobili farklı tahrik sistemleri ile hareket 
ettirmenin yollarını bulmayı kaçınılmaz kılmıştır. 
 
Temiz ve yaygın bir enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin bu konunun dışında bırakılması ise 
mümkün değildir. Elektromobil adı verilen bu otomobiller çeşitli türlerdeki elektrik motorları 
ile hareket ettirilmektedirler. Bir elektrikli otomobilin tahrik sistemi temel olarak elektrik 
enerjisi kaynağı, elektrik motoru ve kontrol sisteminden oluşmaktadır.  
 
1.3.1. Elektrikli Otomobillerin İçten Yanmalı Motorla Çalı-
şan Otomobillere Göre Üstün Yanları 

• Elektrik motorunun yüksek torku sayesinde araç 
hızlanmasını daha kısa sürede tamamlar. 

• Daha sessiz çalışır. 
• Birçok tasarım kısıtlamasının önüne geçilmiş olur.  
• Frenlemeyle, yokuş aşağı inmeyle, düz yolda iler-

lemede şarj olabilme. 
• Aracın çeşitli noktalarına yerleştirilecek güneş pa-

nelleri ile şarj edebilme. 
• Vites kutusu, egzoz sistemi, motor bloğu, soğutma, 

yağlama gibi kısımlara ihtiyaç duyulmaması. 
• Periyodik bakım giderlerinin düşük olması. 
• Sıfır CO2 salınım değeri. 
• Birçok ülkenin KDV ve MTV gibi vergilerini düşük 

tutması, bu araçların satışını desteklemesi. 
• Motorunun daha ucuz olması, uzun ömürlü olması, 

kolay değiştirilebilmesi ve ucuz olması. 
• Daha az mekanik aksama ihtiyaç duyulması. 
• Yüksek verimle çalışması. 
• Var olan aracı yeni teknolojilere sonradan adapte edebilme. 
• İçten yanmalı motora adapte edilebilmesi (hybrid).  
• Petrol türevi yakıtların rezervleri kısıtlı iken; elektrik, güneş sistemi var oldukça 

varlığını koruyacak. 
 

O 

Resim 9: Fisker Karma 

Resim 10:Mercedes-Benz FCell 

Konsepti 
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1.3.2. Elektrikli Otomobillerin İçten Yanmalı Motorla Çalışan Otomobillere Göre Olumsuz 
Yanları 

• Pillerin yüksek ağırlığı. 
• Suya ve neme karşı etkili koruma ve yalıtım yapma zorunluluğu . 
• Şarj edilebilecek noktaların az olması nedeniyle uzun yol kullanımına uygun o l-

maması. 
• Menzilinin şimdilik düşük olması. 
• Pillerin performansının sıcak ve soğuk iklim şartlarından etkilenmesi.  
• Pillerin yüksek maliyeti. 
• Pillerin kısa ömürlü olması. 

 
1.3.3. Elektrikli Otomobillerin Çalışma 
Prensibi 
Elektromobilin çalışma prensibi içten yan-
malı motorlu araçlara göre çok daha basit-
tir. Vites kutusu, soğutma sistemi, debriyaj, 
egzoz gibi içten yanmalı motor için olmazsa 
olmaz kısımlar yoktur. Elektromobil en ge-
nel şekilde akümülatör grubu, motor hız 
kontrol sistemi, elektrik motoru ve mekanik 
diferansiyel kutusundan oluşur. 
 
Elektrik motoru ihtiyaç duyduğu enerjiyi 
akülerden sağlar. Bir elektronik kontrol 
ünitesi motora verilecek akımı kontrol ve 
akım yönünü kontrol eder. Elektrik motoru 
döndürme hareketini diferansiyelli vites kutusuna iletir. Bu kutu da tekerleklerin dönm e-
sini sağlar. Bu şekilde araç hareket ettirilmiş olur.  

  

Şekil 1: Elektromobilin Çalışma Şeması 
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BÖLÜM 2 

ELEKTRİK GRUBU 

 
Elektrikli otomobilin içten yanmalı motorlardan farklı olan başlıca elektriksel ekipmanları 
şunlardır: 
 

• Piller 
• Elektrik motoru 
• Akü şarj ünitesi 
• Hız kontrol ünitesi 

 

2.1. PİLLER 
imyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek 
bünyesinde depolayan cihazlara “pil” veya “akü” denir. 
Bu dönüşüm tek yönlü ise pil “primer” yapıda yani tek 

kullanımlık veya halk arasında kullanılan tabirle şarjsız bir 
sistemdir. Dönüşüm her iki yönde olabiliyorsa, yani elektrik 
enerjisi tekrar kimyasal enerjiye çevrilebiliyorsa ve bu suretle 
uzun sürelerle enerji kullanımı sağlanabiliyorsa pil “sekonder” 
yapıda veya diğer bir tabirle şarj edilebilir özelliklere sahip bir 
sistemdir. 
 
Bir elektrik devresiyle bağlantı kurulduğunda, kimyasal enerji, 
elektrik enerjisine dönüşür. Bütün aküler yapısal olarak 
birbirine benzer ve bir grup elektrokimyasal hücreden oluşur. 
Her hücre bir pozitif, bir negatif elektrot ve bir ayıraçtan 
(seperatörden) oluşur. 
 
Çoğunlukla aynı kimyasal yapıya, ölçülere ve elektrik 
kapasitelerine sahip piller, tek tek bir araya getirilerek pil 
grupları oluşturulabilir ve bunlara “batarya bloğu” veya kısaca 
adlandırıldığı gibi “batarya” denilebilir. Radyo, el feneri, 
oyuncak, cep telefonu, vb gibi cihazlarda piller tek tek 
kullanılırken, matkap, tornavida, gibi kablosuz güç aletleri 
kameralar, telsiz telefonlar, acil aydınlatma sistemleri vb 
sırasında batarya kullanmaktadır. Elektromobillerde de 
batarya bloğu kullanılmaktadır. Çünkü pil grubunun bakımı bu 
şekilde kolay olmakla birlikte, fabrika üretimi olmamakla 
kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun şekilde batarya bloğu imal 
edebilmektedir.  
 
 

K 
Resim 11: Pilin Şematize Gösterimi 

Resim 13: Mitsubishi iMiEV 

Batarya Bloğu 

Resim 12: AA boyutunda yaygın 

olarak kullanılan pil 
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2.1.1. Pil Çeşitleri 
Genel olarak piller, kullanıldıktan sonra atılan (Non-rechargeable) - primer ve tekrar şarj 
edilebilen (Rechargeable) – sekonder piller olarak ikiye ayrılır. 
 
Kullanıldıktan sonra atılan (şarj edilmeyen) piller: 

 Çinko-karbon pil – Düşük maliyetli, az enerji gerektiren uygulamalar için. 

 Çinko-klorid – Çinko–karbon pilden biraz daha uzun ömürlüdür. 

 Alkalin pil – Alkaline/manganez “uzun ömürlü” pillerdir, daha fazla güç ihtiyacı 
gerektiren uygulamalarda da kullanılabilir. 

 Gümüş-oksit pil – Genelde işitme cihazlarında kullanılır. 

 Lityum (Lithium) pil – Genelde dijital kameralarda kullanılır. Saat ve bilgisayar 
saatlerinde de kullanıldığı görülür. Çok uzun ömürlüdür, fakat pahalıdır. 

 Civa (Mercury) pil – Genelde dijital saatlerde kullanılır. 

 Çinko-hava pil – Genel olarak işitme cihazlarında kullanılır. 

 Isıl (Termal) pil – Yüksek sıcaklık depolar. Askeri uygulamalarda önem taşır. 
 
Şarj edilebilen (tekrar kullanılabilen) piller: 

 Kurşun-asit pil – Araçlar, alarm sistemleri ve kesintisiz güç ihtiyacı olan yerlerde 
kullanılır. 

 Lityum-iyon pil – Oldukça yaygın olan türdür. Yüksek şarj yoğunluğu vardır. Dizüstü 
bilgisayar, cep telefonları, müzik çalarlar ve daha birçok taşınabilir dijital cihazda 
kullanılır. Birçok elektromobil lityum-iyon pil kullanmaktadır. 

 Lityum-iyon polimer pil – Lityum iyon pilin temel karakteristiklerini taşır, farkı daha az 
şarj yoğunluğu olmasıdır. Bu pilin kimyası üreticinin ihtiyacına göre kullanım yeri 
avantajı yaratabilmesidir. 

 Nikel metalhidrit (Ni-MH) – Bir pil birimi 1,2 volt potansiyel üretir ve enerji depolama 
kapasitesi oldukça fazladır. 

 Nikel-kadmiyum pil - Li-Ion ve Ni-MH pil tiplerinin tüm uygulamalarında kullanılabilir. 
Bu pil, uzun şarj adedine sahiptir (1500 defanın üzerinde). Fakat diğer tiplere göre 
daha az enerji yoğunluğuna sahiptir. Ni-Cd piller eski teknolojide kullanılmakta olup, 
hafıza sorunlarına yol açmalarından dolayı yerini modern pillere bırakmaktadır. Ayrıca 
içerdiği kadmiyum dolayısı ile kullanımı sınırlandırılmaktadır. 

 Diğer şarj edilebilen pil çeşitleri: Sodyum-metal klorid pil, Nikel–çinko pil, Erimiş tuz 
pili, Sodyum-sülfür (NaS) pil, Nikel-demir pil 

 
2.1.2. Pil ve Bataryaların Ömürleri 
Taşınabilir cihazların vazgeçilmez enerji kaynakları olan piller 
bünyelerindeki aktif maddelerin kaybı ve istenmeyen kimyasal 
veya fiziksel değişimlerin sonucunda ömürlerini nihayette 
tüketirler. 
 
Ömür kavramını ay veya yıl olarak tanımlamaktan ziyade, 
çevrim ömrü olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Buna 
göre bir şarj (doldurma) ve bunu takiben yapılacak bir deşarj 
(boşaltma) işleminin karşılığına bir çevrim denilmektedir. Tek 
kullanımlık veya diğer bir ifadeyle şarj edilemeyen türdeki 
pillerin çevrim ömrünün bir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Resim 14: Pil 
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Buna karşılık şarj edilebilir tip pillerde 500-1500 
çevrime ulaşılması mümkün olabilmektedir. Her bir 
çevrim sonucunda pil başlangıçta sahip olduğu 
nominal enerji kapasitesini bir miktar kaybeder ve 
kapasite başlangıca nazaran %60-70’e düştüğü 
zaman o cihaz için pil ömrünü tamamlamıştır. Pil 
ömrü tanımlamasında iç direnç kavramı da 
geçerlidir. Piller kullanıldıkça iç dirençleri 
yükselmeye başlar ve genellikle iç direnç başlangıca 
nazaran 1,3 - 2,0 misli arttığında pilin ömrü 
tamamlanmıştır. Ancak iç direnç ölçümü zor 
olduğundan, ömür tespitinde çevrim sayısının esas 
tutulması genellikle kabul edilmektedir. 
 
Belirtilmesi gereken diğer bir husus, yukarıda 
tanımlanan çevrim sayısı kavramında pillerin tam 
şarjlı durumdan tamamen deşarj edilmiş duruma 
geçmeleri esas tutulmuştur. Eğer deşarj işlemleri 
tam yapılmayıp kısmi olarak gerçekleştirilirse çevrim 
ömrü çok daha uzun olacaktır. 
Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine geri 
dönüşümlü veya geri dönüşümsüz olarak çevirebilen 
elektro kimyasal cihazlardır. Bu dönüşüm esnasında 
istenilen kimyasal reaksiyonlara paralel olarak, 
maalesef istenmeyen bazı yan reaksiyonlarda oluşur 
ve bu yan reaksiyonlar pilin aktif maddelerini 
negatif yönde etkiler. Aktif kütlenin bu şekilde 
etkilenmesi, aktif kütlede azalma olmasa dahi, 
zaman içerisinde elektroliti tutan bölmenin 
çeperlerinde meydana gelen istenmeyen fiziksel ve 
kimyasal değişimler pil ömrünün ayrıca kısalmasına 
yol açar. 
 
Pillerin ömrünü kısaltan dahili ve harici etkenler 
aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. 
 
2.1.2.1. Sıcaklık 
Pil bünyesindeki gerilim ve sıcaklık farklılıkları kimyasal reaksiyonları etkileyen en önemli 
faktörlerdir. Sıcaklık arttıkça kimyasal reaksiyonların hızı da artar. Bu nedenle sıcaklık artışı pil 
performansını arttırıcı bir neden olarak görülse de, istenmeyen reaksiyonların da paralel 
biçimde artması sonucunda pil ömründe kayıplar ortaya çıkar. Diğer taraftan, pillerin 
depolama esnasındaki raf ömürleri ve şarjlarını muhafaza etme özellikleri önemli ölçüde 
bahis konusu istenmeyen bu yan reaksiyonlara bağımlıdır. Ayrıca bu tür reaksiyonlar 
elektrotların pasifleşmesine, korozyona ve bünyeden gaz çıkışı artışına yol açarlar. Genelde pil 
sıcaklığının 100C artması kimyasal reaksiyon hızının ikiye katlanması demektir. Dolayısıyla 
300C sıcaklıkta 1 saat görev yapabilen bir pil 150C sıcaklıkta 2 saat hizmet ömrüne sahip 
olacaktır. Sıcaklık etkisini göstermek için verilebilecek en bariz örnek, nikel-metalhidrit 

İlk Elektromobil 

Ferdinand Porsche (1975 - 1951), 
Maffersdorf/Bohemia'da musluk 
tamircisi bir babanın oğlu olarak 
dünyaya geldi. Boş zamanlarında 
teknik ve elektrikle uğraştı. Liseyi 
bitirdikten sonra Viyana'ya 
giderek Teknik Üniversiteye 
dinleyici öğrenci olarak yazıldı. İlk 
işini elektrik motorları üreten bir 
işletmede buldu. Otomobil 
tutkusunun farkına burada vardı. 
Lohner-Porsche Porsche 
1900'daki Paris Fuarı'nda, kendi 
buluşu olan ve dingillerindeki 
elektrik motorlarıyla çalışan 
otomobili sergiledi. Taşıt aracını 
Viyana saray arabaları yapımcısı 
Lohner şirketinin elemanı olarak 
yaptığı için, bu yeni otomobil 
Lohner-Porsche olarak tanındı. 
Bunun hemen ardından 
düşüncesini daha da geliştirerek 
elektrik motorlarını bir benzin 
motoru aracılığıyla besledi. Bu 
yeni tahrik biçimiyle şanzıman 
dişlisine gerek kalmıyordu. 
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(NiMH) pilleridir. Bahis konusu piller depolama esnasındaki sıcaklık artışından çok etkilenirler. 
Yapılan testlerde NiMH pillerinin 450C sıcaklıktaki sürekli depolamalar sonucunda 
kapasitelerinin %60’ını kaybettikleri görülmüştür. Bütün pil türleri için her 100C’lik sıcaklık 
artışının pillerdeki kendiliğinden ortaya çıkan şarj kaybı hızını iki misli arttırdığı bir gerçektir ve 
yukarıdaki açıklamalardan da sıcaklık artışının pillerin baş düşmanı olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. 
 
2.1.2.2. Basınç 
Pillerin iç basıncındaki değişmelerin etkileri yalnız sızdırmaz tip pillerde görülür. Sızdırmaz 
tabirinden, pillerin içerden dışarıya veya dışardan içeriye herhangi bir türdeki gaz, sıvı, vs.’yi 
geçirmeme özelliğine sahip olmaları anlaşılır. 
 
İç basıncın artması genellikle sıcaklık artışı sonucunda ortaya çıkar. Pil bünyesinden yüksek 
akımların çekilmesi veya çevre sıcaklığının yüksek olması aktif kütleyi teşkil eden kimyasal 
maddelerde şişme ve genleşme meydana getirir ve bunun sonucunda da iç basınç artar. Aşırı 
şarj akımları da sıcaklık artışına yol açarlar ve bunun aşırı seviyelere ulaşması durumunda ise 
iç basınç çok yükselerek, gaz çıkışına sebebiyet verilir. 
Pil iç basıncının çok yükselmesi pil bünyesinde mekanik hasarlarada yol açabilir. Örneğin kısa 
devreler oluşması, şekil değişiklikleri, şişmeler ve sonuçta pil dış kabının parçalaması gibi. 
 
Sızdırmaz türdeki pillerde basınç artışları sonucunda ortaya çıkan gaz basıncını düşürmek ve 
gazları dışarıya atmak üzere emniyet ventili tabir edilen mekanizmalar pil bünyesine 
yerleştirilmiştir. Gövdeleri çelik olan nikel-kadmiyum ve nikel-metalhidrit piller için bu tür 
ventiller özellikle çok önemlidir. 
 
2.1.2.3. Deşarj Derinliği 
Pillerde çevrim ömrü ile şarj derinliği arasında logaritmik bir bağlantı mevcuttur ve şarj 
derinliği azaldıkça çevrim ömrü uzar. Bahis konusu bağlantıyı gösteren bir grafik aşağıda 
verilmiştir. 
 

 
Grafik 1: Ortalama Çevrim Sayısı - Deşarj Derinliği 
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Yukarıdaki bağlantı birçok pil çeşidi için geçerlidir ve bu özelliklerden yararlanılarak bir çok 
ürün çeşidinde çevrim ömrünü uzatmak mümkün olmuştur. Örneğin genellikle lityum-iyon 
pillerinin kullanıldığı araçlarda deşarj derinliğini %25-30 dolaylarında tutarak çevrim ömrünü 
5-6 misli arttırmak mümkündür. Düşük deşarj akımları ve flaş şarjların uygulandığı mikro-
uygulamalarda ise 300.000 – 500.000 çevrim ömürleri elde edilebilmektedir. 
 
2.1.2.4. Şarj Seviyesi 
Bazı pil sistemlerinde mesela lityum pillerinde, şarj akım seviyesinin sınırlandırılması çevrim 
ömrünün uzamasına yol açar. Diğer bir deyişle bu tür pillerde tam şarj yerine, kısmi şarj uygu-
lamaları avantajlıdır. Aşağıdaki grafikte lityum-iyon pillerinin değişik şarj sonu gerilimlerinde 
ortaya çıkan çevrim ömürleri gösterilmiştir. 
 

 
Grafik 2: Kapasite (mAh) - Çevrim Sayısı Değişimi Grafiği 

 
 
2.1.2.5. Gerilim 
Şarj edilebilir türdeki piller, içlerindeki kimyasal maddelerin türüne bağlı olarak belirli bir ça-
lışma gerilim seyrini gösterirler. Pillerin öngörülen gerilim sınırları dışına çıkmaları pil içerisin-
de istenmeyen kimyasal reaksiyonların başlamasına yol açar. Tam şarjlı durumdaki bir pilin 
aktif kütlesi pilin kullanımı için hazır duruma gelmiştir ve bu durumdaki pile daha fazla enerji 
yüklenmesi pilin ısınmasına, geri dönüşümü mümkün olmayan kimyasal reaksiyonların baş-
lamasına ve neticede performans kaybına neden olur. Şarj işleminin daha da sürdürülmesi 
sıcaklık ve iç basınç artışı sonucunda pilin parçalanarak veya patlayarak zehirli gazlar salınımı 
ve yangına sebebiyet verecektir. Aynı şekilde pillerin belirlenen deşarj sonu gerilimlerinin 
altında çalışmaları da aktif kütlelerinde kayıplara yol açabilmektedir. 
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Nikel-metalhidrit pillerinin 0,2 volt seviyesindeki aşırı şarja 
sürekli tabi tutulmalarının çevrim ömürlerini yaklaşık %40 
mertebesinde kısalttığı belirlenmiştir. Aynı şekilde 0,3 volt’luk 
aşırı şarjlar lityum-iyon pillerinin ömrünü %66 oranında azal-
tabilmektedir.  
 
2.1.2.6. Yaşlanma 
Pil bünyesindeki elektrolit maddesi ve elektrotların başlangıç-
taki kristal yapıları, üreticinin bu maddelere uyguladığı üretim 
proseslerine ve elektrotlar üzerinde gerçekleştirilen kaplama 
işlemlerine bağlıdır. Piller cihazlarına yerleştirildiğinde, kullanım profili kullanıcı tarafından 
belirlenir. Pil ömrü boyunca bünyedeki malzeme kompozisyonlarında istenilmeyen değişiklik-
ler olmasa dahi, aktif maddelerin mikro yapılarında yavaş yavaş değişiklikler ortaya çıkar ve 
bu değişmeler hep negatif yönlüdür. Neticede pilin hizmet veremez duruma gelmesi kaçınıl-
mazdır. 
 
Pillerin yaşlanma sürecinde aktif kütlelerinin hem kimyasal ve hem de kristal yapısı değişir. Bu 
süreçte daha büyük kristallerin oluştuğu ve elektrotlar üzerinde metal partiküllerinin biriktiği 
görülür. Bahis konusu değişimler sonucunda; 

 Kristal yapıdaki büyümeler pilin iç direncini arttırdığından, pil kapasitesi düşmeğe baş-
lar. 

 Kristal yapısındaki değişiklikler ve metal partiküllerinin oluşması elektrotların bir nevi 
şişmesine yol açar. Bu durum elektrolit ve separatör maddeleri üzerindeki basıncı art-
tırdığından, elektrotlar birbirlerine yakınlaşmağa başlar ve neticede pilin kendiliğinden 
deşarj olma özelliği artar. 

 İleri aşamalarda kristal yapı değişiklikleri ve metal partiküllerin oluşumu separatör 
maddesinin de delinmesine sebebiyet verecektir. Bunun sonucunda çok yüksek oran-
larda şarj kayıpları ve kısa devrelerin oluşması kaçınılmazdır ve bu da pillerde geri dö-
nüşümü mümkün olmayan ömür kayıpları demektir. 

 
2.1.2.7. Stres 
Lityum-iyon pillerinde şarj ve deşarj aşama-
larında lityum iyonlarının elektrot bünyeleri-
ne girişi ve çıkışı zamanla elektrotların şiş-
mesine veya büzülmesine sebep olur. Bu 
işlemlerin sürekli tekrarlanması elektrotların 
yapısının zayıflamasına yol açar ve neticede 
elektrotların akım ileten elemanlarla bağlan-
tısı azalacağından, pil şişmeğe başlar. Pil 
bünyesinde oluşan bu tür stresler pilin şarj 

tutma kapasitesini azalttığı gibi, sonuçta pil 
ömrünün de tamamlanmasına yol açar. 
 
Elektrotların şişme veya büzülme dereceleri elektrot olarak kullanılan malzemelerin cinsine 
çok bağımlıdır. Örneğin lityum kobalt oksit tipi elektrotlarla %9-11 oranında hacim artışları 
görülürken, pil ömrü de yavaş yavaş kısalmağa başlar. Buna karşılık lityum demir fosfat elekt-

Resim 15: Elektrikli Retro otomobil 

Takayanagi Miluira'nın pil grubu 

Resim 16: 1970'lerde Mercedes'in  bir elektrikli araç 

çalışması 
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rotları ile hacim değişiklikleri negatiftir ve bu nedenle daha uzun çevrim ömürleri elde edile-
bilir. 
 
2.1.2.8. Hafıza Etkeni 
Hafıza etkeni olarak bilinen oluşum yalnız şarj edilebilen pillerde görülür. Nikel-kadmiyum 
pilleri bir önceki deşarj seviyesini hatırlama özelliğine sahiptirler ve hemen bir sonraki şarj 
işleminde de bu seviyeye ulaşacak şarjı kabul etme eğilimindedirler. Nikel-metalhidrit pille-
rinde ise hafıza etkeninin şiddeti daha düşüktür. Hafıza etkeninin temel nedeni düşük seviyeli 
deşarjların (sığ deşarjlar) üst üste tekrarlanması sonucunda pil elektrotlarının kristal yapısının 
değişmesi, büyümesi ve bilahare pil iç direncinin artarak, kapasite düşüklüğünün ortaya çık-
masıdır. Düşük akımlarla yapılan uzun süreli şarj işlemleri (trickle şarj) ve yüksek sıcaklıklarda-
ki şarjlar da hafıza etkenine yol açarlar. Lityum iyon pilleri ile hafıza etkeni yaşanmaz. 
 
Hafıza etkeni çoğu kez geri dönüşümlüdür ve oluşan büyük 
kristaller eski yapılarına döndürülerek, pilin normal kapasite-
sini elde etmek mümkündür. Bunun için pillerin birkaç kez 
kontrollü biçimde zayıf akımlarla 1,0 volt altına kadar deşarj 
edilmeleri ve sonra tekrar tam şarjlı duruma getirilmeleri ye-
terlidir. Kapasitelerini önemli ölçüde kaybetmiş pillerde hafıza 
etkeni bu prosesle silinmeyebilir ve tam aksine pilin kendili-
ğinden deşarj olma özelliği artabilir. Bu duruma gelmiş pil artık 

kullanılmamalıdır. Çok uzun sürelerle depolamada kalmış pil-
lerde de tembellik etkisi görülür ve bu gibi durumlarda yuka-
rıda belirtilen birkaç deşarj/şarj çevrimi ile pilleri orijinal kapa-
sitelerine döndürmek mümkündür. 
 
2.1.2.9. Elektrolit Kaybı 
Pillerde elektrolit kaybı, pilin sızdırmazlığını sağlayan kısımlarının yıpranması ile ortaya çıkar. 
Sızdırmazlık ne kadar iyi olursa olsun, uzun sürede elektrolit maddesi içerisindeki solventlerin 
geçirgenliği artar ve neticede pil kurumaya başlar. Bu durum pillerin kuru bir atmosferde veya 
çok sıcak ortamlarda tutulması ile de hızlanır. 
 
Ancak elektrolit kaybı yalnız fiziksel bir oluşum değildir. Elektro-kimyasal sistemdeki çözülme-
ler ve aktivitesi olmayan diğer maddelerin oluşumu da elektrolit kaybına yol açabilir. Piller 
bünyesinde meydana gelebilecek korozyon, gaz çıkışları ve buharlaşmalar bunlara örnektir ve 
bu gibi oluşumlar sonucunda pilin kapasitesini kaybetmesi kaçınılmazdır. 
 
2.1.2.10. Basınç Ventilleri 
Bu günün modern teknolojileri ile üretilen pillerde elektrolit kaybını önlemek üzere çok iyi 
sızdırmazlık koşulları yaratılmış durumdadır. Ancak çelik gövdeli nikel-kadmiyum ve nikel-
metalhidrit pillerinin bünyesinde meydana gelebilecek aşırı basınç artışları sonucunda oluşa-
cak gazları dışarı atmak üzere, lastik veya plastikten yapılmış ventiller (tıpalar) bulunur. Yük-
sek Basınçlara ulaşıldığında bu ventiller açılarak gazlar dışarıya atılır ve bu suretle çelik dış 
gövdenin parçalanması önlenmiş olur. Ancak bu gaz çıkışları esnasında bir miktar aktif mad-
denin de dışarıya atılması söz konusu olduğundan, pilin kapasitesinin etkilenmesi ve düşmesi 
görülebilir. Ventili açılmış pilin ağırlığının orijinal pil ağırlığı ile mukayesesi sonucunda pilden 
ne miktarda elektrolit kaybı olduğunu tespit etmek mümkündür. 

Resim 17: Renault Fluence Batarya 

Grubu 
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2.1.2.11. Akma (Sızıntı) 
Çinko-karbon tipi pillerin kullanımında akma olayları geçmiş 
yıllarda zaman zaman görülmüştür. Bu tür pillerde dış gövde 
çinkodur ve aynı zamanda pilin negatif elektrotunu da bu göv-
de oluşturur. Deşarj işlemi sırasında çinko gövde elektro-
kimyasal reaksiyona girdiğinden, zamanla yenilerek incelmeğe 
başlar ve neticede bir noktadan delinir. Bunun sonucunda da 
pil bünyesinden dışarıya elektrolit sızıntısı başlar. Böyle bir 

oluşum neticesinde pilde kapasite kaybı meydana geldiği gibi 
pilin üst ve alt kısımlarında akıntılar görülür. Akıntı durumu 
pilin + ve – kutuplarında korozyon demektir. Gelişmiş malzeme 
ve tekniklerin kullanıldığı günümüzün üretimlerinde çinko-karbon pillerinde akma olayı asga-
riye indirilmiştir. 
 
2.1.2.12. Üretim Hataları ve Toleranslar 
Aynı kimyasal yapıda, aynı ölçülerde ve aynı elektrik kapasitelerine sahip, ancak farklı 
üreticiler tarafından imal edilmiş pillerin aynı cihazda kullanılmaları esnasında farklı pe r-
formansların elde edildiği bilinen bir gerçektir. 
 
Üretici firmalar bu farklılıkları asgari seviyede  tutma çabaları gösterseler dahi, aktif 
maddeyi teşkil eden kimyasalların kalitelerinin farklı oluşu ve farklı kaynaklardan temin 
edilmiş olmaları kaçınılmazdır. Bunun sonucunda da aktif maddelerin konsantrasyonu ve 
bünyelerindeki gayrı safiyelerin seviyesi pil gerilimini, iç direnci ve kendiliğinden deşarj 
olma özelliklerini farklı kılan en önemli faktörleri teşkil eder.  
 
Pillerin bünyelerinde yer alan çeşitli metal, plastik, karton, vs. gibi parçaların ölçüleri ve 
bu parçaların konumları da pil performansını ve ömür sürecini etkileyebilir. Bu gibi par-
çalar üzerindeki yüzey hataları, pürüzler, çapaklar ve parçaların zamanla yerlerinden 
oynamaları bir süre sonra kısa devrelere sebep olabilir. Bahis konusu parçaların pilin 
üretim aşamasında tam yerlerinde olmamaları ise pilin içerisinde yeterli miktarda elekt-
rolit maddesi doldurulamamasına yol açar. Elektrot yüzeylerinin pürüzsüz olmaları da 
performans açısından önemlidir. 
 
2.1.2.13. Kapasite Eşleştirmesi 
Gerek şarj edilebilen ve gerekse şarj edilemeyen pillerden 
iki veya daha fazlası seri veya paralel bağlanılarak nominal 
gerilimi veya kapasiteyi katlamak mümkündür. Bu şekildeki 
oluşumlara batarya bloğu veya kısaca batarya denilmekte-
dir. Bataryayı teşkil eden her bir pilin performans karakte-
ristiği bir diğerinden farklıdır. Bu durum yukarıda da belir-
tildiği üzere, üretim aşamasında meydana gelen farklılık-
lardan, batarya bünyesindeki sıcaklık değişimlerinden ve 
her bir pilin diğerlerine göre farklı ömür sürecine sahip 

olmasından ötürüdür. Dolayısıyla özellikle şarj edilebilen 
pillerden oluşturulmuş bataryalarda her bir pilin şarj kabul 

Resim 18: Varta Elektromobil 

Aküsü 

Resim 19: Sony Olivine Lityum 

Piller 
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seviyesi bir diğerinden farklı olabilmektedir. Neticede batarya içerisinde en zayıf, yani en 
düşük kapasiteye sahip olan pil diğer pillerden önce tam şarjlı duruma geçer ve hemen  
akabinde de aşırı şarj ortamı oluşmaya başlar. Aşırı şarjın sürekli olması o pilin ısınması, 
iç basıncın artması, aktif kimyasal kütlenin hacimce gelişmesi, gaz oluşumlarının başla-
ması, vs. demektir. Şarj/deşarj çevrim sayıları arttıkça batarya içerisindeki en zayıf pil 
ömrünü diğer pillere nazaran daha önce tamamlar ve bu durum bataryanın genel pe r-
formansını etkileyeceğinden, bir noktadan sonra batarya görev yapamaz duruma gelir. 
Aynı oluşum pillerin deşarj aşamasında da gerçekleşir.  
 
Yukarıda belirtilen durumu önlemek bakımından ve bir tedbir olarak, batarya oluşturu l-
madan önce pillerde kapasite eşleştirilmesi prosesi gerçekleştirilir.  Her bir pilin enerji 
kapasitesinin bir diğerine nazaran farklı olduğu gerçeği göz önünde tutularak, kapasite 
farklılıkları %3-5 mertebesinde değişen pillerle bataryanın oluşturulması, yani aynı ba-
tarya içerisindeki pillerin mümkün olduğu kadar yakın kapasitelere sahip olmaları ilerde 
doğabilecek sorunları büyük ölçüde önleyecektir.  
 
2.1.3. Elektrikli Otomobillerde Kullanılan Pil Çeşitleri 
Elektromobillerde genel olarak Nikel ihtiva eden pil çeşitleri kullanılmaktadır. Nikel m e-
tal hidrit piller (NiMH), Lityum iyon piller (li-on) ve Lityum polimer piller (Li-Polimer). 
 
2.1.3.1. Nikel Metal Hidrit Piller (NiMH) 
Bu pil sistemi şarjlı durumda, pozitif nikel hidroksit elekt-
rot, negatif elektrotu teşkil eden bir hidrojen alaşımı ve 
bazik esaslı bir elektrolitten ibarettir. Nikel kadmiyum pi l-
lerinden temel farkı kadmiyum maddesinin yerini hidrojen 
alaşımının almasıdır. Pil sistemi üzerinde yapılan yoğun 
çalışmalar sonucunda NiMH pillerinin birim hacim esasına 
göre enerji yoğunlukları NiCd pillerinin çok üzerine çıkar-
tılmıştır. 
 
NiMH pillerinin geliştirilmesi çok yönlü boyutlarda gerçekleştirilmiş olup, elektrot ve 
elektrolit maddeleri farklılaştırılarak, pillerin çevrim ömürleri arttırılmış ve NiCd pillerine 
yakın bir seviyeye getirilmiştir. Ayrıca iç dirençleri çok düşük piller üretilerek, ısı oluş u-
mu azaltılmış ve bu suretle pil performansı arttırılmıştır. Bu türdeki gelişmiş NiMH p illeri, 
örneğin uzun süreyle 30 amper veya daha yüksek akım gereksinimi gösteren elektrikli 
bisikletlerde ( yokuş çıkışları esnasında) rahatlıkla kullanılabilmektedir. Diğer bir gelişme 
yüksek sıcaklıklara dayanıklı NiMH pillerinin artık üretilebilmesidir.  Bu özellikteki piller 
acil aydınlatma cihazlarına veya hafıza besleme devrelerine yerleştirilebilmekte ve bu 
suretle NiCd pillerine nazaran aynı kapasitede ancak daha az hacimli pillerin kullanılm a-
sına imkan yaratılmaktadır. NiMH ve NiCd pillerinin esas itibariyle yapıları aynıdır. Ancak 
bugün NiMH pilleri ticari amaçlı kullanım yerlerinde hızlı bir şekilde NiCd pillerinin yerini 
almaya başlamıştır. 
 
NiMH pil teknolojisinde de klasik hafıza etkenine benzer bir “ tembelleşmiş pil” sendro-
mu yaşanır. Geri dönüşlü olan bu etken pilin pozitif nikel hidroksit elektrotunda ortaya 
çıkmaktadır. Nedeni NiCd pillerinde olduğu gibi sürekli uygulanan aşırı şarjlar ve pil ka-
pasitesinin kısmen kullanılmasıdır. Pilin deşarj gerilimin düşmesiyle ortaya çıkan bu 

Resim 20: NiMH Pil Örneği 



 
16 Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

tembellik durumu pilin tamamen boşaltılması ve bu tam şarj ve tam boşaltma işleminin 
ardı ardına 2-3 defa tekrarlanması sonucunda tamamen giderilebilir. Deşarj fonksiyonla-
rına sahip şarj cihazları bu sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır. Tembellik sendr o-
mu NiCd pillerinde görülen hafıza etkeni kadar ciddi bir sorun yaşatmaz ve gerilim düşü-
şü de çok fazla değildir. 
 
Ortalama Kimyasal Kompozisyon (Pil ölçülerine ve üreticisine göre değişmektedir):  

 

Ni Fe Lantanitler  2  Co Plastik KOH Mn Zn Diğerleri 

%33 %20 %10 %8 %3 %5 %2 %1 %1 %7 
Tablo 1: NiMH piller için ortalama kimyasal oran yüzdeleri 

Pil bünyesindeki ortalama kimyasal reaksiyonlar aşağıda belirtildiği gibi özetlenebilir: 
 

NiOOH + MH (metal hidrit)             Ni (𝐎𝐇)𝟐+ MM (hidrojen emici alaşım) 

 
Atıklarının geri dönüştürülmesi sonucunda elde edilebilen metal ve metal birleşikleri: 
Mekanik, pirometallurjik ve hidrometallurjik işlemler vasıtasıyla nikel, kobalt, ferro- nikel, 
ferro - bakır ve diğer metal alaşımları. 
 

 
Şekil 2: Nikel Metalhidrit Pili 
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2.1.3.2. Lityum İyon Piller (Li-on) 

Pil teknolojilerinin geçmişinde lityum kullanılarak yeni bir pil türü geliştirilmesi çalışm a-
ları yoğun bir şekilde yer almıştır. Bugün yüksek enerji yoğunluklarına iht iyaç duyulan 
birçok uygulamada lityum iyon pilleri tercih edilmektedir. Şarj edilebilir nitelikteki lityum 
pillerinin bünyesinde metal halinde lityum bulunmaz. Li İyon pillerinin başlıca kullanım 
yerleri cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlardır. Endüstriyel türdeki Li İyon sistemleri 
ise bu gün hibrit türü elektrikli araçlar için önemli bir enerji kaynağını teşkil etmektedi r-
ler. Li İyon pilleri NiCD veya NiMH pilleri ile ölçüleri açısından birebir değişken değildirler 
ve pillerin kullanım koşulları ile şarj metotları çok farklıdır. 
 
Diğer tüm pil sistemlerinin aksine, bu pilin bünyesindeki aktif maddeler reaksiyona gi r-
mez. Bunun yerine lityum iyonları şarj ve deşarj işlemleri esnasında pozitif ve negatif 
elektrotlar arasında sürekli yer değiştirir. 
 
Li İyon pillerinin enerji yoğunluğu büyük ölçüde katot maddesine bağımlıdır. Bu maksat 
için günümüzde kobalt oksit genellikle kullanılır. Bu suretle üretilen  Lityum Nikel Kobalt 
pillerinde 240 Wh /kg seviyelerine kadar enerji yoğunlukları yaratılabilmektedir. 
 
Şarjlı pil sistemleri arasında Li İyon pilleri ağırlık ve hacim esasına göre en yüksek enerji 
yoğunluklarına sahip olan sistemdir. Örneğin bu enerji yoğunluğu standart NiCd pillerine 
nazaran 2 mislidir. Ayrıca Li İyon pillerinin mevcut enerji kapasitelerini ileride daha da 
arttırmak mümkün görülmektedir. Pil geriliminin 3,6 volt olması çok önemli bir avanta j-
dır. Cep telefonları genellikle tek bir Li İyon pili ile çalışır. Buna karşılık aynı görevi 1,2 
volt gerilime sahip 3 adet nikel esaslı pil yapmak zorundadır. 
 
Li İyon pil sistemlerinde hafıza veya tembellik sendromu yoktur. Buna karşılık pillerin 
%40’lık şarj seviyesinde depolanması birçok imalatçı tarafından tavsiye edilir. 
Ortalama Kimyasal Kompozisyon (Li İyon / Li Polimer) :  
 

Alimin-
min-
yum 

Karbon 
Folyo 
Bakır 

Dietil 
Karbo-

nat 

Etilen 
Karbo-

nat 

Metil 
Etil 

Karbo-
nat 

Lityum 
Heg-

zaflora
ra-

fosfat 

Grafit 
Tozu 

Lİt-
yumKo

balt 
Oksit 

Poli 
Vinili-

din 
Florür 

%15-
25 

%0.1-1 %5-15 %1-10 %1-10 %1-10 %1-5 
%10-

30 
%25-

45 
%0,5-2 

Tablo 2: Lityum iyon piller için bileşenlerin ortalama yüzde oranları 

Pil bünyesindeki ortalama kimyasal reaksiyonlar aşağıda belirtildiği gibi özetlenebilir: 
 

Li(1            x)Co𝑶𝟐 + LixC               LiCo𝑶𝟐 + C 

 
Atıklarının geri dönüştürülmesi sonucunda elde edilebilen metal ve metal birleşikleri: 
Mekanik, pirometallurjik ve hidrometallurjik işlemler vasıtasıyla nikel, kobalt, ferro- nikel, 
ferro - bakır ve diğer metal alaşımları. 
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Şekil 3: Lityum iyon pili 

 
2.1.3.3. Lityum Polimer Piller (Li-Polimer) 
Uzun yıllardan beri bilim adamları pillerde kullanılan sıvı haldeki organik elektrolit maddesi 
yerine polimer tipi elektrolit kullanılması ve bu suretle pil bünyesinde yer alan klasik separa-
törün kaldırılması konusunda araştırmalar yapmışlardır. Li Polimer pilleri diğer şarj edilebilir 
lityum pillerine nazaran kullanılan elektrolit maddesi bakımından farklılık gösterir. Li Polimer 
sisteminde elektrolit, iletkenliği olmayan ancak iyonların geçişine müsaade eden plastik türü 
bir maddeden yapılmıştır. İyon tabirinden elektrik yüklü atomlar veya atom grupları anlaşılır.  
Bu suretle elektrolit maddesine batırılmış gözenekli klasik separatör maddesi polimer türde 
bir elektrolitle değiştirilmiş durumdadır. Sıvı elektrolitin olmaması pildeki sızma olayını ta-
mamen kaldırmakta ve metalik bir pil dış kabı kullanımı yerine alüminyum veya diğer tipte 
metal folyolar kullanılabilmektedir. Katı halde polimer uygulaması da üretimi basitleştirmek-
te, pil güvenliğini arttırmakta ve ince yapılı pillerin oluşumuna imkan sağlamaktadır. Bu su-
retle cihaz içerisinde mevcut kısıtlı hacme uyacak enerji kaynağının kullanılması da kolaylaş-
maktadır. Bahis konusu elektrolit vasıtasıyla 
kalınlığı 1 mm’yi bulan folyo şeklinde lityum 
pilleri üretilmiş durumdadır.  
 
Diğer taraftan, kuru haldeki lityum polimer 
pillerinin iletkenliği oldukça düşüktür. İç di-
rencin yüksek oluşu modern iletişim cihazla-
rında ihtiyaç duyulan yüksek enerji gereksi-
nimlerini karşılayamaz ve örneğin taşınabilir 
bilgisayarların hard disklerinde sorunlar çı-
kabilir. Pillerin 60oC veya üstüne ısıtılması 
iletkenliği arttırmakla beraber, taşınabilir 
türdeki böyle bir uygulamanın yapılması 
mümkün değildir.  

Resim 21: Ezinç - Güneş enerjisiyle lityum polimer 

pillerini doldurabilen araç 
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Li Polimer türü pilleri kullanan piyasadaki cep telefonlarının tamamı hibrit türündedir, yani jel 
şeklinde elektrolit maddesini içermektedirler. Dolayısıyla bu tür pillere Lityum iyon polimer 
denilmesi daha doğru olacaktır. Li Iyon ve Li İyon polimer pillerinin özellikleri ve performans 
verileri benzerdir. Jel halindeki elektrolit ilavesi tamamen iyon iletkenliğinin arttırılması ama-
cıyla yapılmaktadır.  
 

 
Şekil 4: Lityum Polimer Piller 

 
2.1.4. Pillerin Çevreye Etkiler 
1990 yılı öncesinde, Çinko-Karbon ve Alkali-mangan tipi silindirik ve düğme pillerin 
bünyesinde %2 oranına kadar performans arttırıcı cıva maddesi ilave edilmekteydi. Bu 
maddenin zehirli oluşu ve insan sağlığına yönelik zararları göz 
önünde tutularak, civanın pillerde kullanımı 1991 yılından 
itibaren kademeli olarak azaltılmaya başlanılmış ve bugün 
bahis konusu miktar %0,0005 ‘e kadar düşürülmüştür. Diğer 
taraftan, bünyesinde sıfır cıva içeren pillerin de üretimine 
başlanılmıştır. Cıva maddesiyle ilgili tek istisna düğme pillerin 
bünyesinde hala %2 ye kadar müsaade edilmesidir. Diğer pil 
türleri ve akümülatörler cıva içermezler. 
 
Şarj edilebilen türdeki nikel-kadmiyum ( Ni-Cd) pilleri zehirli ve 
insan sağlığını etkileyebilen kadmiyum maddesini barındırırlar. 
Pillerdeki kadmiyum oranı kullanılan teknolojiye göre %15-25 
dolaylarında değişir. Ni-Cd pillerinde kadmiyum maddesi 
miktarının teknik olarak düşürülmesi mümkün olmadığından 
bu piller yerine Ni-Mh pil türü geliştirilmiş ve Ni-Cd pillerinin 
kullanım yerleri şimdilik kablosuz güç aletleri, tıbbı cihazlar, 

Resim 22: Atık Pil Toplama Kutusu 
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acil aydınlatma/alarm sistemleri, uzay araçları ve askeri amaçlı 
cihazlarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamanın 2012 yılından 
itibaren daha da daralacağı ve zaman içerisinde bahis konusu 
pillerin pazar payının çok azalacağı tahmin edilmektedir. Şu 
anda AB ülkelerinde piller bünyesinde bulunmasına müsaade 
edilen kadmiyum miktarı azami %0,002’ dır. 
 
Kurşun maddesi taşınabilir pil ve bataryaların bünyesine 
girmez. Zehirli nitelikteki bu madde yalnız otomotiv aküleri ile 
kurşun-asit esaslı endüstriyel akümülatörlerin üretiminde 
kullanılır. Pil, batarya ve akümülatörler için son Avrupa 
direktifinde müsaade edilen azami kurşun miktarı ise %0,004 
seviyesindedir. 
 
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü ile ilgili yönetmeliklerde, pillerin çöpe atılmasını önlemek 
bakımından, pil ve akümülatörlerin üzerinde (veya ambalajında)üstünde çarpı işareti bulunan 
bir çöp bidonu şeklinin bulunması zorunlu kılınmıştır. Pil veya akümülatörler bünyesinde 
bulunan cıva, kadmiyum veya kurşun maddesi miktarının yukarıda belirtilen oranların 
üstünde olması durumunda da, çöp bidonunun altına bu maddelerin kimyasal sembollerinin 
yazılması gerekmektedir. 
 
Taşınabilir pil ve bataryalar bünyelerinde herhangi bir radyoaktif madde içermezler. Diğer 
taraftan taşınabilir piller ve çeşitli türlerdeki akümülatörler çinko, demir, manganez, nikel, 
kurşun, kadmiyum, kobalt ve nadir toprak elementlerini yüksek oranlarda içerirler. 
Belirtilmesi gereken önemli bir husus Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde metal sanayinin %80 
den fazla oranlarda maden filizleri, maden alaşımları veya birincil metallerin ithalatında 
bağımlı olmasıdır. Yapılan incelemeler piller içerdikleri metaller bakımından maden filizleri ve 
alaşımlarından sonra en yüksek miktarlarda metal bulunduran kaynaklar olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca metallerin atık pillerden geri kazanılma maliyetlerinin (özellikle enerji 
tüketimi açısından) bu metallerin maden filizleri ve alaşımlarından çıkartılma maliyetlerinden 
çok daha düşük olduğu belirlenmiştir. 
 
2007 yılı verilerine göre AB ülkelerinde yaklaşık 160 bin ton kadar taşınabilir pil piyasaya 
sürülmüştür. Bu miktardaki piller bünyesinde ise çeşitli metallerden toplam 110-115 bin ton 
bulunabilmektedir. Bahis konusu metallerin piyasa değeri 50-100 milyon avro olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere atık piller çöpe atılmayacak kadar değerlidirler ve 
bu nedenle de son on yıl içerisinde Avrupa’da çok sayıda geri kazanım tesisi kurulmuştur. 
 
Netice olarak atık piller bünyesindeki zehirli maddelerin artık kontrol altına alındığı hususu da 
göz önünde tutularak, bugün çalışmalar ağırlıklı olarak bahis konusu pillerin bünyelerindeki 
çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönlendirilmiş durumdadır. 
 

 
  

Resim 23: Doğa 
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2.2. ELEKTRİK MOTORU 

lektrik motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye 
dönüştüren aygıtlardır. Her elektrik motoru biri sabit 
(Stator) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor ya da 

Endüvi) iki ana parçadan oluşur. Bu ana parçalar, elektrik akı-
mını ileten parçalar (örneğin: sargılar), manyetik akıyı ileten 
parçalar ve konstrüksiyon parçaları (örneğin: vidalar, yataklar) 
olmak üzere tekrar kısımlara ayrılır. Alternatif akım ile çalışan 
elektrik motorlarında rotor ve statorun manyetik akıyı ileten 
kısımları fuko akımlarından kaçınmak amacıyla tabakalandı-

rılmış saçlardan yapılır. Rotor ve Stator saç paketlerinin yapıl-
ması için 0,35 - 1,5 mm kalınlığında, tek ya da çift taraflı yalı-
tılmış saç levhalar makas tezgahlarında şeritler halinde kesilir. 
Bu şekilde oluşturulan saç şeritler şerit çekirdekli trafoların ve makinaların yapımında başka 
bir işleme gereksinilmeden derhal kullanılabilmektedir. Makastan çıkan saç şeritler çok seri - 
çalışan kalıp - kesme presine verilir. Dakikada 300 - 500 kesme yapan 500 000 kp’lık presler 
stator ve rotor saç profillerini bir dizi - kesme halinde arka arkaya çıkartır. 
 
Rotor ve stator saç profilleri birbirinin boşluğunu dolduracak şekilde kesildiğinden (kalıpla), 
üretim sonu kırpıntı parça miktarı çok azdır. Büyük çaplı rotor ve stator saç paketleri genellikle 
tek - kesmede çıkartılır. Bunun için, önceden hazırlanmış disk şekildeki saçlar üst üste gelecek 
şekilde yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilmiş saç tabakaları kalıp - kesme presinde tek bir ham-
lede kesilir. Sargıların yerleştirilmesi için gerekli oluklar makinelerde açılır. İşlem görecek par-
ça miktarı fazla değil ise oluk açma otomatında oluklar tek tek açılır. Büyük sayıdaki parça 
miktarları ve büyük çaplı saçlar için her seferinde 5-6 oluk açabilen otomatlardan yararlanıl-
maktadır. Oluk açma otomatlarından gelen saçlar özel sayıcı terazilerde tartılır, istif makine-
sinde üst üste tabakalandırılır ve 5 - 10 kp/cm2 lik bir basınç altında saç paketi halinde birleş-
tirilir. 
 
Stator ve rotor sargı oluklarına uygulamada genellikle karton döşenmektedir. Yalıtmak ama-
cıyla döşenen kartonun görevi: Oluk içindeki pürüzleri örtmek ve sargı tellerini hasarlardan 
korumaktır. Karton ile yalıtılan oluklara sargılar döşenir. Stator ve rotor sargıları tek kat ya da 
çift kat sarımlı yapılırlar. Tek katlı sargılarda her oluk içinde her bir sargının yalnız bir kenarı, 
buna karşın çift katlı sargılarda çift sayıda bobin kenarı (genellikle iki) bulunur. Stator Sargıları: 

Tek katlı sargılarda, önceden bir sargı makinasın-
da hazırlanmış ve izole edilmiş sargı paketleri 
açık oluklara tek tek yerleştirilir. Büyük gerilimli 
statorlarda açık oluklu saç paketleri kullanılır. Yarı 
açık oluklara sargılar özel kalıp ya da şablonlar 
yardımıyla tek tek döşenmektedir. Tam kapalı 
oluklar içine, teller statorun alın tarafından baş-
layarak, ipliğin iğneye geçirildiği gibi tek tek geçi-
rilir. Sonra bu teller sargı haline getirilir. Oldukça 
uğraşılı bu tür sarım yerine özel sargı paketleri de 
kullanılmaktadır. Bu sargı paketlerindeki iletken-

E 

Basit bir motor 6 temel parçaya sahiptir: 
1. Armatür ve ya rotor(pervane) 
2. Komütatör(çevirici) 
3. Fırçalar 
4. Aks(eksen,mil) 
5. Alan mıknatısı 
6. Bir tür doğru akım güç kaynağı 

Resim 24: Çeşitli boylarda elektrik 

motorları 
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ler sadece daha önceden hazırlanmış taraflarından oluklara sokulur. Bu şekilde olukların diğer 
tarafından dışarı çıkan sargı başları birbirleriyle sert lehim ya da kaynak suretiyle birleştirilir. 
 
Şayet oluklara az sayıda ve büyük kesitli iletkenler sokulacaksa, çubuk şeklindeki iletkenler 
kullanılır. Bunlar sonradan kendi aralarında vidalarla ya da lehimlemek suretiyle birleştirilir. 
Tahta ya da fiberden yapılmış oluk kamaları ( ya da takozları ) oluk ağızlarını kapatmaya yarar. 
Oluklardan dışarı çıkan sargı başları pamuk ya da cam pamuğu ile sıkıca sarılarak yalıtılır. Sar-
gıların devre bağlantıları sağlandıktan sonra stator bir fırın içinde 100 °C civarında kurutulur 
ve sonra yalıtkan vernik emdirilir. Vernik emdirme işlemi havasız bir ortam içinde yapılır. Bu-
nun için önce stator bir vakum kabı içine yerleştirilir ve kap sıkıca kapatılarak havası çekilir. 
Sonra kabın üstünde bulunan vernik musluğu açılarak içeriye vernik gönderilir. Ortam havasız 
olduğundan içeriye gönderilen vernik sargıların en küçük aralıklarına dahi nüfuz eder. Vernik 
emdirme işleminden sonra stator tekrar kurutma fırınına sokulur ve burada son kurutma iş-
lemi yapılır. Rotor sargıları elde ya da makinede sarılır. Bunun dışında uygulanacak bütün iş-
lemler stator sargılarında olduğu gibidir. 
 
2.2.1. Elektrik Motoru Çeşitleri 
Elektrik motorları doğru akım motorları veya alternatif akım elektrik motorları, senkron elekt-
rik motorlar veya asenkron elektrik motorlar gibi çeşitlere ayrılır. Piyasada birçok elektrik mo-
toru türü mevcuttur. Bunların her birinin kendine özgü uygulama alanları vardır. Uygulamada 
kullanılan başlıca elektrik motoru çeşitleri şunlardır: 
 

 Alternatif Akım Elektrik Motorları (A.C. Elektrik Motoru) 
o Asenkron (Endüksiyon) elektrik motorları 

 Kısa devre-rotorlu elektrik motorları (sincap kafesli motor) 

 Üç fazlı asenkron elektrik motorları (Trifaze Asenkron Elektrik 
Motoru ) 

 Değişebilir hızlı kutup anahtarlamalı 

 Tek fazlı asenkron motorlar (Monofaze Asenkron Motor) 
o Daimi kondansatörlü 
o Çift kondansatörlü 
o Yardımcı direnç sargısı olan tek fazlı motorlar 
o Gölge kutuplu motorlar 

 Döner bilezik-rotorlu motor (rotoru sargılı asenkron motor, bilezikli 
asenkron motor) 

o Senkron elektrik motorları 

 Doğru Akım Elektrik Motorları (D.C Elektrik Motoru) 
o Şönt motor (paralel sarımlı motor) 
o Seri motor (seri sarımlı motor) 
o Sabit mıknatıslı (PM) 
o Fırçasız doğru akım motorları (BLDC) 

 Üniversal Motor 

 Servo Motorlar 
o Fırçalı DC Servo Motorlar 
o Fırçasız AC Servo Motorlar 

 Step motorlar 

 Relüktans motoru 
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 Tork motorları 

 Frenli motorlar 

 Redüktörlü motorlar 

 Ex-proof motorlar (Explosion proof motorlar) 
 
2.2.1.1. Alternatif Akım Motorları (AC Motor) 
Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. 
Senkron tipleriyse, büyük güç gerektiren yerlerde kullanılabilir. 
Alternatif akım motorları iki grupta toplanabilir: asenkron mo-
torlar (indüksiyon motorları) ve senkron motorlar. Bütün bu 
motorların temel ilkesi, metalden yapılmış bir kütlenin, döner 
bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanır. 
 
Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armütür bulunur: bunların ilki olan stator sabit, ikincisi 
rotorsa hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoruyla aynı şekilde ve 
aynı yapıdadır; birbirinden vernikle yalıtışmış manyetik saçlardan oluşan bir bilezik biçimin-
dedir; bu saçların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır. 
 
Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yara-
tır; burada rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi 
başına harekete geçmemesi sorunudur. “Özsenkron” denen motorlarda, rotorun sargısı yeri-
ne sabit mıknatıslar kullanılır. 
 
Asenkron motorun çalışması oldukça farklıdır: rotorun sargısı çok fazladır ve rotora yalnız 
statordan kaynaklanan tek alan akım indükler. Rotor başka hiçbir enerji kaynağına bağlı değil-
dir. Dönme hızı ne olursa olsun (ilk çalışmada bile), mekanik bir kuvvet çifti sağlar; düzenli 
çalışma sırasında bu hız senkron hızından (yani döner alan hızından) farklıdır; bu hız farkı mo-
torun üzerindeki yüke bağımlıdır. 
 
Sincap kafesli motorlarda sargı, yapraklı bir rotorun yivlerine 
yerleştirilmiş bakır veya alüminyum çubuklardan oluşur; bu 
yapı basit, sağlam ve ucuzdur. Bu tip motorlar, imalat sanayi-
inde, pompaların ve vantilatörlerin çalıştırılmasında veya am-
balajlamada çok yaygın olarak kullanılan standart aygıtlardır. 
Bu aygıtlar artık, mikro işlemciyle denetlenen frekans dönüş-

türücüsü sayesinde doğru akım motoruyla rekabet edebilecek 
güçtedir. 
 
Gücü 10 MW’ta kadar çıkabilen doğru akım motoru (1), çok hassas ayarları mümkün kılan güç 
değiştiricisinin basitliğiyle üstünlük sağlamıştır. En önemli olumsuzluğu ise üstünde sürtünen 
fırçalar nedeniyle aşınan ve kıvılcım üreten bir kolektörünün bulunmasıdır. Sincap kafesli üç 
fazlı asenkron motor (2), sağlam, basit ve ucuz olması nedeniyle sanayide yaygın olarak kulla-
nılır. Başka hiçbir güç kaynağına bağlı olmayan rotoru, dönme hızı her ne olursa olsun bir kuv-
vet çifti üretir. Ama dönme hızı da statik bir frekans dönüştürücüyle ayarlanabilir. Nominal 
hızı dakikada 58,5 devir olan 12 MW’lik bu senkron motor (4), Belçika’da Sidmar çelik fabrika-
sında sıcak hadde makinesini çalıştıran ve tirostorlar aracılığıyla alternatif akımla beslenen iki 
dev motordan biridir. Hadde dizisi içine giren 23 cm. kalınlığında 23 t’luk çelik levhalar bu 

Resim 25: AC Motor 

Resim 26: AC Motorun Şematize 

Edilmesi 
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haddeden, yüksek kalitede ince saç bobinler olarak çıkmaktadır. Dev veya minik hangi güçte 
olursa olsun elektrik motorlarından her alanda yararlanılabilmektedir. Bunun bir örneği yak-
laşık 60 kere büyütülmüş, sabit mıknatıslı ve pille çalışan şu minik kol saati motorudur (3). 
Sürtünmesiz çalışması ve düşük tüketimi bu motora neredeyse sınırsız bir ömür kazandırmak-
tadır. 
 
2.2.1.2. Doğru Akım Motorları (DC Motor) 
Hareketleri düzgün, kesin ve güçlüdür. Hızları kolaylıkla değiş-
tirilebilir; ama bunlar çalışırken kıvılcım çıkarır. Eğer bir motor 
hem sık sık durup çalışacak, hem hassas hız ayarlarına elverişli 
olacak hem de yük altındayken ani frenlemeler yapacaksa, 
böyle bir motorun seçimi kolay değildir. Bu koşullar, en yüksek 
verimin istendiği uygulamalarda aranır. Bu durumda, güçleri 
onlarca megavatta ulaşan doğru akım motorları kullanılır. 
 
Bu tip motorun en büyük kusuru, bir kolektörü akımla besle-
yebilmek için fırçaların kullanılması zorunluluğudur.; fırçalar 
bu işi kolektöre sürtünerek gerçekleştirir, dolayısıyla da kolek-
törü hem aşındırır, hem de kıvılcım üretir. Bu nedenle doğru akım motorları tümüyle kapalı 
bir çerçevenin içinde bulundurulur ve içeriye toz veya nem girmesine izin verilmez. Akaryakıt 
deposu gibi patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde bu tip motorlar kullanılmaz. Buna karşı-
lık, doğru akım motorlarının çok geniş bir çalışma düzenine sahip olma gibi bir üstünlüğü var-
dır. Bu motorların hızı, bağıl değer olarak 1 ile 300 arasında değişebilir, oysa aynı güçteki bir 
asenkron motorun çalışma aralığı üç kez daha dardır. 
 
Bir doğru akım motorunun elektronik hız değiştiricisi basittir, hız değişim komutlarına ve ani 
yüklere kusursuz cevap verir. Doğru akım motorları, düz malzemelerin yüksek bir duyarlılıkla 
sarılması veya açılmasının gerektiği her yerde kullanılır. Konum kesinliliğinin ve düzenli hare-
ket tekrarının önemli olduğu alanlarda bu tip motorlardan yararlanılır. Otomobil sanayinde 
son derece gelişkin deneme tezgâhlarında, açılır-kapanır köprülerde ve teleferiklerde hâlâ 
elektrik motoru kullanılmaktadır. Metalürji sanayiinde son derece gelişkin işlemlerde, mesela 
metal ambalaj yapımında kullanılan saçların üretiminde, metalin hem işlenme hızı dakikada 
800 m’ye ulaşır, hem de kalınlığı 0,17 mm’ye kadar incelir; işte çok duyarlı bir denetim sistemi 
gerektiren bu tip uygulamalarda doğru akım motorları tereddütsüz tercih edilir. 
 
2.2.1.3. Servo Motorlar 
Küçük çaplı ve genellikle içerisinde kompanzasyon sargısı olan, 
kuvvetli manyetik alanı boyu uzun doğru akım motorlarına 
servo motor denir. D.C. motorlar gibi imal edilirler. 
 
1 devir/dakikalık hız bölgelerinin altında bile kararlı çalışabi-
len, hız ve moment kontrolü yapan yardımcı motorlardır. Ör-
neğin hassas takım tezgâhlarında ilerleme hareketleri için ge-
nellikle servo motorlar kullanılır. Servo motorların AC ile çalı-
şan modelleri fırçasız, DC ile çalışan modelleri ise fırçalıdır. 
Bunlar, elektronik yapılı sürücü/programlayıcı devrelerle birlik-
te kullanılır. Günümüzde yapılan servo motor çalıştırma sürü-

Resim 27: DC Motor 

Resim 28: Servo Motor 
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cüleri, tamamen mikroişlemci kontrollü ve dijital yapılıdır. AC Servo Motorlar Bu tip servo 
motorlar, genellikle iki fazlı sincap kafesli indüksiyon tipi motorlardır. İki fazlı asenkron motor-
lar, büyük güçlü yapılmakla birlikte çoğunlukla otomatik kontrol sistemlerinde servo motorlar 
olarak kullanılmak amacı ile küçük güçlü yapılır. Fırça ve kolektör olmadığından arıza yapma 
ihtimalleri az, bakımları kolaydır. A.C. servo motorlar, iki fazlı ve üç fazlı olmak üzere iki tipte 
incelenir. A.C Servo Motorların Yapısı İki fazlı servo motorun statorunda eksenleri arasında 
90° lik elektriksel açı olan referans ve kontrol sargısı olmak üzere iki adet sargı vardır. Rotoru 
ise sincap kafesli sargı taşır, fakat yüksek dirence sahip olması gibi birtakım özellikler kazandı-
rılmıştır. A.C. servo motorlarında rotor devresi, oldukça yüksek dirence sahip olacak şekilde 
imal edilir. Bu işlem ya sincap kafes çubuklarında ya da çubukların bağlantı noktalarında yük-
sek dirençli maddeler kullanılarak yapılır. 
 
DC Servo Motorlar D.C. servo motorlar, genel olarak bir D.C. 
motoru olup, motora gerekli D.C. akımı aşağıdaki metotlarla 
elde edilir. Bir elektrik yükselteçten A.C. akımın doyumlu reak-
törden geçirilmesinden A.C, akımın tristörden geçirilmesinden 
Amplidin, retotrol, regüleks gibi dönel yükselteçlerden elde 
edilir. D.C servo motorlar, çok küçük güçlerden çok büyük güç-
lere kadar imal edilir (0,05 Hp’den 1000 Hp’ye kadar). Bu mo-
torlar, klasik D.C. motorlar gibi imal edilir. Bu motorlar, küçük 
yapılırdır ve endüvileri (yükseklik.uzunluk/çap oranıyla) kutup 
ataleti momentini minimum yapacak şekilde tasarlanır. Küçük 

çaplı ve genellikle içerisinde bir kompanzasyon sargısı olan 
kuvvetli manyetik alanlı, boyu uzun doğru akım motorlarına 
da servo motor denir. 
 
2.2.2. Hız Değişimi 
Bir elektrik motorunu istenen hızda döndürmek için, motora mikro işlemcili elektronik bir hız 
değiştiricisi takmak gerekir. 
 
Değişen hızlar kullanmak söz konusu olduğunda, ilk seçim doğru akım motoru olur. Bu tip 
motorlarda sabit uyarı altında dönme hızı rotor üzerine uygulanan gerilimle doğru orantılı 
olarak değişir, kuvvet çifti ile rotordan geçen akımın şiddeti arasındaki oran aynı kalır. Bunun 
için motora bir redresör (doğrultucu) takmak gereklidir. 
 
Asenkron motorun hız değiştiricisi çok daha karmaşıktır; bu iş için statik frekans dönüştürücü-
sü kullanılır. Dönüştürme işi iki aşamada yapılır ve ilk aşama sabit bir doğru akımın elde edil-
mesidir. Dolaylı dönüştürücü denen bu dönüştürücü (konversitör), diyotlu bir redresör ile 
düzenleyici bir filtreden oluşur bu bileşim bir doğru akım kaynağı işlevi görür. Bunun ardın-
dan, yarı iletken bir dalga üretecinden oluşan doğru akım-alternatif akım dönüştürücüsü gelir. 
Bu işlem için çoğunlukla, tam olarak bir sinüzoidal akım oluşturma üstünlüğüne sahip darbe 
genişliği modülasyonu tekniği uygulanır; elbette bu durumda sayısal işlemler için mikro iş-
lemciler kullanmak gerekir. 
 
Günümüzde işlemler dizisinin giderek kusursuz hale getirilmesine yönelik çabalar yoğunlaştı-
rılmış ve bu amaçla “vektörel denetim” denilen yöntem geliştirilmiştir; bu yöntemde, bir baş-
ka modülleme tekniğiyle asenkron motorun denetimi basitleştirilmiştir. “Park dönüşümü” 

Resim 29: Servo Motor 
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denen bir değişkenler değişimiyle, üç fazlı motorun statorundan geçen üç ani akıma tekabül 
eden iki akımdan yararlanılır; Park stator akımını oluşturan bu iki bileşen, mıknatıslanma akı-
mı ve etkin akımdır. Akı, kuvvet çifti ve dönme hızı buna bağlı olarak değişir. Böylece, doğru 
akım motoru ile artık onun kadar kolay denetlenebilen bu asenkron motor arasında benzerlik 
kurulabilir. 
 

2.3. AKÜ ŞARJ ÜNİTESİ 
lektromobilin en önemli karakteristik elemanlarından 
birisi de şarj ünitesidir. Şarj ünitesi temelinde 
adaptördür. Şebeke elektriğini pillerin ihtiyacı olan 

gerilim seviyesine düşürürler. Bu şekilde aracın pilleri şarj olur. 
Ancak elektrikli araçların pilleri şebeke elektriği ile şarj 
edilmek istenildiğinde dolum süresi 8-12 saat gibi uzun bir 
zaman alabilmektedir. Buna çözüm olarak hızlı şarj üniteleri 
geliştirilmiştir. Bu üniteler 30 dakika – 3 saat gibi bir zaman 
aralığında pilleri doldurabilmektedir. 
 

Ayrıca elektrikli araçların başka dolum metotları da vardır. 
Bunlardan biri aracın frenlemesi, frensiz yavaşlaması, yokuş 
aşağı inmesi durumlarındaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. 
Günümüzün seri üretim elektrikli araçlarının birçoğunda bu sistem sunulmaktadır. Diğer şarj 
yöntemi ise araca yerleştirilen güneş panelleridir. Genellikle aracın tavan kısmına yerleştirilen 
güneş panelleri pil dolumu için etkili olabilmektedir. Ancak maliyetinin çok yüksek olması, 
kaza esnasında kırılabilmesi gibi olumsuz yanlarından ötürü tercih edilmektedir. 
 
2.3.1. Şarj Sistemi 
Elektrikli araçların şarj sistemlerinin iki temel görevi vardır. 
Bunlar; 

 Aracı en kısa sürede şarj etmek, 
 Şarj ederken pillere ve monitörlere zarar vermemek. 

 
Gelişmiş sistemler bu iki dengeyi otomatik olarak 
sağlamaktadır. En optimal sürede akımı kesmekte, şebeke 
dalgalanmalarını pillere yansıtmamakta, ısınmaların önüne 
geçmektedir. Ancak basit sistemlerde kullanıcı bu dengeleri 
kendi ayarlamak durumundadır. Bu durumda piller ve şarj 

sisteminin verimliliği giderek düşmekte, kullanım ömrü 
azalmaktadır. 
 
2.3.1.1. Trickle Charger (Yavaş Şarj Sistemi) 
Yavaş şarj etme “trickle charger”, genellikle düşük akımlı (500-1,500 mA) ve düşük kapasiteli 
(2-30 Ah) pilleri şarj etmede kullanılır. pil şarj cihazları Bu tür şarj sistemi araba, tekne ve ilgili 
diğer araçlarda bulunan daha yüksek kapasiteli pilleri (> 30 Ah)  korumak için kullanılır. Pile 
sonsuza kadar takılı olsa dahi bir zarar vermez. Bu nedenle akıllı şarj sistemi de denmektedir. 
 
2.3.1.2. Timer Based (Zamanlayıcılı Şarj Sistemi) 
1990’lı  yıllarda kullanılan bu sistem pili önceden belirlenmiş süreye göre şarj ediyordu. Ni-Cd 

E 

Resim 30: Tesla Roadster Şarj 

Resim 31: Elektrikli Araç Şarj 

Kontrol Cihazı 
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tipi pillerde kullanılan Timer Based şarj sisteminin ön önemli dezavantajı tamamen boş 
olmayan pillere zarar vermesiydi. Belirli süre pili şarj etmek istemesinden dolayı pil dolduktan 
sonra zaman dolmadığından ötürü pili dolmaya zorlamaktaydı. Bu durum pilin ömrünün 
kısalmasına ve ısınmasına sebeb olmaktaydı. 
 
2.3.1.3. Intelligent (Akıllı Şarj Sistemi) 
Akıllı şarj sistemi olarak bilinen bu sistem elektrikli araçlar için 
en uygun olan sistemdir. Pilin durumuna bağlı olarak optimum 
değerlerde şarj eder. Şarj esnasında pilin zarar görmemesi için 
pilin sıcaklığına göre maksimum düzeyde voltaj gönderir. Pilin 
dolduğunu algılar ve akımı keser. Ni-Cd ve NiMH pil türleri için 
uygundur. 1-3 saat arasında pilin %85 gibi bir bölümünü 
doldurabilir. 
 
2.3.1.4. Fast (Hızlı Şarj) 
Akıllı şarj sisteminin bir gelişmiş versiyonu hızlı şarjdır. Bu 

sistemde aracın bataryaları 30 dakikada dolabilmektedir. 
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı şarj 
istasyonlarının sayısının artmasını beklenmektedir. 
 
2.3.1.5. Pulse (Şok Şarj) 
Daha çok akülerin şarj durumunu ölçmek için kullanılan bu 
sistem bataryalara ani bir yüksek voltaj göndermektedir. 
 
2.3.1.6. Inductive (Endüktif Şarj) 
Pil ve şarj sistemi arasında bir bağlantı kurulmaz. Bu nedenle 
elektrik çarpma riski yoktur. Henüz elektromobillerde 
kullanılmayan bu sistem daha çok yüksek nemim söz konusu 
olduğu yerlerde tercih edilmektedir. 
 
2.3.1.7. Solar Şarj 
Güneş enerjisi ile pilleri şarj edebilen bu 
sistem gelecekte elektromobillerde yer alacak. 
Yüksek maliyetleri nedeniyle şimdilik sadece 
elekrikli teknelerde tercih edilmektedir. 
 
2.3.2. Takas Yöntemi (Dolu Aküyle Boşu 
Değiştirme) 
Bu sistemde aracın boşalan aküsü sökülerek 

yerine dolu olan bir yenisi yerleştirilir. 3 dakika 
gibi kısa bir sürede yapılan bu operasyon şarj 
istasyonlarında gerçekleştirilmekte. Elektrikli 
otomobillerin yanı sıra F-16 savaş uçaklarının bomba atar mekanizmasının pilleri de bu 
yöntem ile değiştirilmektedir. Boş akü daha sonra şarj istasyonunda uygun dolum yöntemi ile 
şarj edilmektedir. 
 
 

Resim 32: Intelligent şarj cihazı 

Resim 33: Şarj istasyonu konsepti 

Resim 34: Fisker Karma'nın tavan kısmında solar güneş 

paneli yer alıyor. 
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2.3.3. Frenleme ve Yavaşlama ile Şarj Olma  
Modern seri üretim elektrikli otomobillerin hemen hemen hepsinde bu sistem 
sunulmaktadır. Aracın frenlemesi veya gaz pedalına basılmaması durumunda tekerleklere 
yerleştirilen jeneratörlerden devreye girmektedir. Bu şekilde kinetik enerjiyi elektrik 
enerjisine çevirmektedirler. 
 

2.4. HIZ KONTROL ÜNİTESİ 
Hız kontrol ünitesi motorun devrini ve yönünü ayarlayan elemandır. İçten yanmalı motordaki 
gaz pedalının görevini burada ayarlı bir direnç almıştır. Bu direnç kullanıcının isteğine göre 
motor devrini ayarlamaktadır. 
 
2.4.1. Potansiyometreler 
Potansiyometre, dışardan fiziksel müdahaleler ile değeri 
değiştirilebilen dirençlerdir. Potansiyometrelerin daha 
güçlülerine daha yüksek akım değerine sahip devrelerde 
kullanılanlarına da “reosta” denir. Potansiyometrelerin daha 
çok karbon veya karbon içerikli direnç elemanlarından 
yapılmasına rağmen, reostalar ise krom-nikel direnç 
tellerinden yapılmaktadırlar. Potansiyometreler devrelerde 
akımı sınırlamak ya da gerilimi bölmek amacıyla kullanılırlar. 
Potansiyometreler üç uçlu ayarlı orta uç, direnç üzerinde 
gezinebilir. Potansiyometreler, direnç değerinin değiştirilmesi 
yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış gerilimini 
ayarlama işlemini yapar. 
 
Devre direncinin çok sık değiştirilmesi istenen yerlerde kullanılır. Potansiyometreler radyo gibi 
cihazlarda ses kontrolü için kullanılır. Sesin açılıp kapanması için kullanılır. 
 
Potansiyometreler aşağıdaki üç grup altında toplanabilir. 

 Karbon potansiyometreler 
 Telli potansiyometreler 
 Vidalı potansiyometreler 

 
2.4.1.1. Karbon Potansiyometreler 
Karbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde 
üretilmektedir. Ayar için tornavida kullanılır. Bu türdeki potansiyometreye “Trimmer 
potansiyometre” (Trimpot) denmektedir. 
 
2.4.1.2. Telli potansiyometreler  
Telli potansiyometreler, bir yalıtkan çember üzerine sarılan teller ile bağlantı kuran fırça 
düzeninden oluşmaktadır. Bu tür potansiyometrelerin üzeri genellikle açıktır. Tel olarak Nikel-
Krom veya başka rezistans telleri kullanılır. 
 
2.4.1.3. Vidalı potansiyometreler 
Vidalı potansiyometrede, sonsuz vida ile oluşturulan direnci taramaktadır. Üzerinde hareket 
eden bir fırça, kalın film (Cermet) yöntemiyle oluşturulan direnci taramaktadır. Fırça 
potansiyometrenin orta ayağına bağlıdır. Böylece orta ayak üzerinden istenilen değerde ve 

Resim 35: Potansiyometre 
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çok hassas ayarlanabilen bir çıkış alınabilir. 
 
Potansiyometrelerin başlıca kullanım alanları: Potansiyometreler elektronikte başlıca üç amaç 
için kullanılırlar; 

 Ön ayar için 
 Genel amaçlı kontrol için 
 İnce ayarlı kontrol için 

 

2.5. VERİMLİLİK 
lektrikli araçların içten yanmalı motorlara göre en büyük avantajlarından birisi de 
yüksek verimliliğe sahip olmalarıdır. İçten yanmalı motorların verimleri soğutma suyu 
ile attıkları enerji, egzoz ile attıkları enerji, yanmanın tam verimle gerçekleşmemesi, 

sürtünen parça sayısının çok olması gibi nedenlerle dolayı düşüktür. Ancak elektrikli araçlarda 
bu olumsuz yanlar yoktur. Elektrik motorların verimlerinin yüksek olması bu araçların verim 
değerlerini de yükseltir. Elektrikli araçların verimlerini düşüren temel unsurlar şunlardır;  
 

 Aracın aerodinamik yapısından kaynaklanan sürtünme katsayısı, 
 Yolun sürtünme direnci, 
 Mekaniksel sürtünmeler, 
 Yuvarlanma direnci, 
 Diğer etkenlerdir. 

 
Şekil 5: Verimsizlikler 

2.5.1. Road-Load 
Aracın performans ve verimini etkileyen en önemli unsurlardan birisi yol ve araç durumudur. 
Yolun sürtünme katsayısı, aracın aerodinamik yapısının yanı sıra araç içerisindeki sürtünmeler 
performansı önemli derecede etkiler. 
 
Yolun sürtünme katsayısını düşürmek kullanıcı için mümkün değildir ancak düşük sürtünme 

E 
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katsayına sahip lastikler kullanarak bu etki azaltılabilir. Bunun için piyasaya yeni yeni lastik 
modelleri çıkmaktadır. 
 
Araç içindeki mekaniksel sürtünmelerin önüne geçmede ilk iş aracı tasarlayanlarındır. Uygun 
dizayn ve malzeme seçimi ile bunlar düşürülebilir. Ayrıca araç sahipleri araçlarının periyodik 
bakımlarını aksatmamalıdır. 
 
Araç performansını etkileyen dış etkenlerden bir tanesi de aracın sürtünme katsayıdır. 
Tamamen aracın tasarımı ile ilgili olan bu husus yakıt verimliliği açısından önemlidir. Küt bir 
ön kısıma sahip araç daha çok sürtünme kuvvetine maruz kalacaktır. Bunun tersi durum alçak 
ve ince yapılı ön kısıma sahip araçlar ise daha az sürtünme direncini yenmek durumundadır. 
Bunu spor otomobillerde görmek mümkündür. 
 

 
Grafik 3: Güç Kayıpları Dağılımı 

 
2.5.2. Enerji Dönüşüm Kayıpları 
İçten yanmalı motorlar yakıtı yakarak kimyasal enerjiden kinetik enerji elde ederler. Bu 
dönüşüm esnasında dışarıya önemli bir miktarda ısı atılır. Bu ısı verimi düşüren önemli bir 
kayıptır. Ancak elektrikli araçlar elektrik enerjisini kinetik enerjiye dönüştürürler. Elektrik 
enerjisi en yüksek verimle işe dönüştürülebilen enerji şeklidir. 
 
2.5.3. Elektrikli Araç Verimi 
Elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu enerjisi kimyasal enerji deposu olan piller saklar. Lityum-
iyon piller yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle bu araçlarda kullanılır. Bu pillerde kimsayasal 
enerjinin elektrik enerjine dönüşme oranı %90 seviyelerindedir. Elektrik motorunun verimi de 
%90-95 seviyelerindedir. Genel olarak elektromobiller %80 seviyelerinde verimle çalışırlar ki 
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bu değer içten yanmalı bir motorun veriminin iki katından fazladır. 
 

 
Şekil 6: Elektromobil enerji dönüşüm safhaları 

 
2.5.4. İçten Yanmalı Motorlu Aracın Verimi 
İçten yanmalı motorlu bir araçta ortalama olarak %35 oranında bir verim söz konusudur. Yakıt 
enerjisinin büyük kısmı ısıl kayıplar ile yok olmaktadır. 
 

 
Şekil 7: İçten Yanmalı Motor Enerji Dönüşüm Safhaları 

 
2.5.5. Hybrid ve Plug-in Hybrid Motorlu Araçların Verimi 
Hybrid – melez araçların verimi içten yanmalı araçlardan yüksektir ancak sadece elektrikle 
çalışan araçlardan düşüktür. Çünkü bu araçlarda özünde içten yanmalı bir motora sahiptir. Bu 
araçlar sadece elektrik motorunu kullandıkları safhada verimleri yüksektir ancak içten 
yanmalı motor devreye girdiğinde verim düşüktür. Çünkü içten yanmalı motor ortalama 
verimi düşürmektedir. 
 

 
Şekil 8: Hybrid ve Plug-in Hybrid Motoru Enerji Dönüşüm Safhaları 

 

  



 
32 Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

BÖLÜM 3 

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL MODELLENMESİ 
 
 Model elektrikli otomobil Pro Engineer programı ile üç boyutlu olarak modellenmiştir. 
Ardından araç üzerindeki önemli yükler analiz edilmiş, parça seçiminde önemli etkilere sahip 
mukavemet değerleri hesaplanmıştır. 
 
3.1. Yük Dağılımı Analizi 
 

raçtaki parçaların ağırlıkları şu 
şekildedir: 
 

 

 Teker ağırlığı: 0.15 kg x 4 adet = 0.60 
kg 

 Arka yatak ağırlığı: 0.10 kg x 2 adet = 
0.2 kg 

 Büyük kasnağın ağırlığı: 0.20 kg 

 Elektrik motoru ve kasnak: 0.25 kg 

 Kayış: 0.05 kg 

 Direksiyon ve kolu: 0.20 kg 

 Ön teker tutucu mekanizma: 0.20 kg 

 Şasi, yan paneller, tavan, ön kaput, 
arka bagaj kapısı, ön ve arka 
tamponlar: 1.75 kg 

 Akü: 0.55 kg 

 Sürücü: 1.0 kg 

 Aracın toplam ağırlığı: 5.0 kg  
 
 
3.2. Yük Dağılım Oranının Tespiti (Ön:Arka) 

odel araçta yer alan ana parçaların yük dağılımı Resim 38’de gösterilmiştir. Yüklerin 
konumları ve biçimleri belirlendikten sonra bu yükler tekil yüklere indirgenmiştir. 
Ardından moment hesaplarıyla ön ve arka tekerleklere düşen yükler belirlenmiştir. 

Böylece aracın yol tutuş karakteristiğini incelemede önemli role sahip ön:arka yük dağılım 
oranı tespit edilmiş oldu. 

 
Resim 36: Model araç ve kısımları 

 
Resim 37: Model aracın üstten görünüşü 

A 

M 
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Şekil 9: Araçtaki Ana Yükler 

FA = FTeker:aks:direksiyon = (0.15x2 + 0.20 + 0.20)kg x 9.81 m/s2 = 6.87 N  

FB = FTeker:kasnak:yatak = (0.15x2 + 0.20 + 0.10x2)kg x 9.81 m/s2 = 6.87 N  

FC = FMotor = 0.25 kg x 9.81 m/s2 = 2.45 N  
FD = FAkü = 0.55 kg x 9.81 m/s2 = 5.40 N 
FE = FGövde = 1.75 kg x 9.81 m/s2 = 17.17 N  
FF = FSürücü = 1.00 kg x 9.81 m/s2 = 9.81 N  
 
Momentum hesaplamalarından ön ve arka tekere düşen kuvvetler bulunur. 
 
∑𝑀𝐴= - FAx0 - FFx0.125 - FCx0.165 - FEx0.185 - FDx0.225 - FBx0.345 + FTeker,Arkax0.345 = 0 
∑𝑀𝐵= + FBx0 + FDx0.12 + FEx0.160 + FCx0.180 + FFx0.220 + FAx0.345 - FTeker,Önx0.345 = 0 

 
FTeker,Ön = 24.245 N 

FTeker,Arka= 24.324 N 

 
Ön ve arka tekerleklere düşen ağırlıkların oranı 
 
Ö𝑛

𝐴𝑟𝑘𝑎
 = 

24.245

24.324
 = 0.99675  50:50 

 
Ön ve arka tekerlekler üzerine düşen yükler yaklaşık olarak eşit çıkmıştır. 1 kg sabit ağırlıklı 
sürücünün yönettiği varsayılan aracın ön ve arka tekerlekleri toplam ağırlığı %50-50 oranında 
bölüşmektedir. Bu durum beraberinde daha stabil yol tutuş karakteri sergileyen sürüş, eşit 
lastik aşınımı, kısa fren mesafesi gibi avantajlar getirmektedir.  

𝑭𝑻𝒆𝒌𝒆𝒓:𝒂𝒌𝒔:𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊𝒚𝒐𝒏 𝑭𝑻𝒆𝒌𝒆𝒓:𝒌𝒂𝒔𝒏𝒂𝒌:𝒚𝒂𝒕𝒂𝒌 𝑭𝑨𝒌ü 𝑭𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 

𝑭𝑺ü𝒓ü𝒄ü 

345 100 75 

𝑭𝑮ö𝒗𝒅𝒆 

𝑭𝑻𝒆𝒌𝒆𝒓,Ö𝒏 𝑭𝑻𝒆𝒌𝒆𝒓,𝑨𝒓𝒌𝒂 
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3.3. Güç Gereksinimi, Motor Seçimi 
u kapsamda, öncelikle belirli bir kütlenin hareket güç ihtiyaçları Netwon prensiplerine 
göre hesaplanarak performanslı bir sürüş için gerekli motor gücü saptanmıştır. 
 

Hava direnci, tekerlek sürtünmesi ve yapılan iş formülleri ve bu formülleri kapsayan toplam 
kuvvet *Newton+ formülü aşağıdaki gibidir.  
 
Hava direnci 
 

F = 
𝐶𝑤 ∙𝐴 ∙ 𝑅ℎ

2
∙  𝑣𝑘𝑚2 

 
Tekerlek sürtünmesi 
 

F = m·g·cos(𝛼)·𝑅𝑟 
 
Yapılan iş 
 

F = m·g·sin(𝛼) 
 
Toplam kuvvet formülü 
 

F = m · g · sin(𝛼) +  m · g · cos(𝛼) ∙ 𝑅𝑟+ 
𝐶𝑤 ∙ 𝐴 ∙  𝑅ℎ

2
∙  (𝑣𝑘𝑚)

2
 

 
Bu kuvveti yenmek için gerekli olan minimum güç *kW+ 
 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑣𝑚
1000

 

 
Gerekli olan güç değeri sistem toplam verimliliğine göre düzenlendiğinde ise gerekli olan net 
güç formülü şu şekildedir *kW+: 

𝐸 =
𝑃
𝑒

 

   
m 5 kg Kütle 
g 9.81 m/𝑠2 Yer çekimi ivmesi 
a 30 Eğim açısı 

𝑅𝑟  0.01 Dönme sürtünme katsayısı 

Cw 0.4 Sürüklenme katsayısı 

𝑅ℎ 1.25 Hava direnci katsayısı 

A 0.0336𝑚2 Ön kesit alanı 
vkm 1:60 km/s Hız 
vm vkm·100/3600 m/s Hız 
e 0.8 Sistem toplam verim oranı 

B 

Resim 38: Motor ve Aktarma Grubu 
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Toplam kuvvet 

F = 5 x 9.81 x sin30 + 5 x 9.81 x cos30 x 0.01 + 
0.4𝑥0.0336𝑥1.25

2
x602 

F = 55.19 N 
 
Gereken minimum güç 

P = 55.19 ∙  1.667 = 92.00 W 
 
Gereken net güç 

E = 
92.00

0.8
 = 115 W 

 
5 kg ağırlığındaki model aracı 60 km/s son 
hız ve 30 derecelik bir eğimden çıkarmak için 
gerekli net motor gücü 115 W olmalıdır. 
 
Bu net güç değerine göre bir elektrik motoru 
seçildi. Seçilen elektrik motoru Leshi Motor 
markalı LS-550PX-62814 model kodlu 
üründür. Bu motorun teknik özellikleri şu 
şekildedir. 
 
 

Voltaj Yüksüz Maksimum Etkinlik 

Aralık Nominal Hız (rpm) Akım (A) Hız (rpm) Akım (A) Tork (mN.m) Çıkış (W) 

6.0 12.0 12V 24000 2.0 20886 13.40 53.41 116.75 
Tablo 3: Leshi Motor LS-550PX-62814 Elektrik motoru teknik verileri 

 

3.4. Kayış – Kasnak Mekanizması 
odel araçta hareket iletimi için 
kayış kasnak mekanizması 
kullanıldı. Bunun nedeni kayış 

kasnak sisteminin bir diferansiyel veya zincir 
mekanizmasından hem daha kolay imal 
edilebilmesi hemde daha kolay monte 
edilebilmesidir. 
 
3.4.1. Döndüren Kasnağın Seçimi 
Kasnağı karakterize eden ana boyutlar, 
kasnak çapı D ve kasnak genişliği B’dir. 
Mekanizmayı oluşturan kasnakların çapları 
aşağıdaki bağıntılarına göre tayin edilir ve 
mümkün olduğu kadar Cetvel 1'den standart 
bir değer seçilir. Aynı cetvelde, kayış genişliği b'ye bağlı olarak kasnağın çember genişliği B’de 
verilmiştir. Çapraz ve yarı çapraz sarılışlı mekanizmalarda B = (1,5...2,0)b alınabilir. 

M 

Resim 39: Leshi Motor - LS-550PX-62814 

Resim 40: Kayış Kasnak Mekanizması 
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𝐷1 = (1200…1450)√
𝑃
𝑛

3

 [𝑚𝑚]  

 
Burada P *kW+ iletilen güç ve n *dev/dk+ döndüren kasnağın dönme hızıdır. 
 

𝐷1 = (1200…1450)√
0.11675

5500

3
 = 40 mm 

 
Tork değerinin yüksek olması, motorun fazla zorlanarak deforme olmasını önlemek için devir 
sayısı en uygun düzeyde seçildi. Maksimum 20886 rpm dönebilen motorun 5500 rpm 
dönmesi uygun görüldü. Bu değerler denklemde yerine konulduğunda çap değeri Cetvel 1’e 
uygun şekilde 40 bulunmuş oldu. 
 
3.4.2. Döndürülen Kasnağın Seçimi 
Döndürülen kasnak mümkün olan en büyük çapta seçilmiştir. Çünkü bu şekilde devir 
düşürülerek tork arttırılmış olacaktır.  Aracın tasarımına uygun olması açısından Cetvel 1’e 
göre 56 mm çaplı düz kasnak seçilmiştir. Bu kasnağın devri ise aşağıdaki şekilde 
bulunmuştur. 𝑖12 çevrim oranıdır. 
 

𝐷2 = 𝑖12 ∙ 𝐷1  𝑖12 = 𝑛1/𝑛2  

 

𝑖12 =
𝐷2

𝐷1
=

56

40
= 1.4  

 

𝑖12 =
𝑛1
𝑛2
=
5500

𝑛2
= 1.4 

 
Buradan 𝑛2 3,928.57 rpm bulunur. 
 
3.4.3. Kayışın Uzunluğunun Tespiti 

𝐿 ≅ 2𝑎 +
𝜋

2
∙ (𝐷1 + 𝐷2) +

(𝐷2 − 𝐷1)

4𝑎
 

 
Burada a eksenler arası mesafedir. Şu şekilde bulunur. 
 

𝑎 ≥ 𝑎𝑚𝑖𝑛 = (1.5…2.0) ∙ (𝐷1 + 𝐷2) 
 
Eksenler arası mesafe 67.2 mm ile 192 mm arasında değişmektedir. Döndüren kasnağın 
montajında eksenler arası mesafe 120 mm olarak seçilmiştir. İlgili değerler yerine konulursa; 
 

𝐿 ≅ 2 ∙ 120 +
𝜋

2
∙ (40 + 56) +

(56;40)

4∙120
= 391.3 𝑚𝑚 bulunur. 
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3.5. Aracın Ulaşabileceği Teorik Maksimum Hızın Tespiti 
odel aracın tekerlek çapı 100 mm olarak tasarlandı. Lastik yuvarlanma direnci, hava 
sürtünme katsayısı, yol sürtünme katsayısı gibi hız konusunda negatif etkiye sahip 
parametreler göz ardı edilerek aracın ulaşabileceği maksimum hız şu şekilde 

bulunabilir. Tekerlek milinin devir sayısı ve tekerlek yuvarlanma dairesi çevre uzunluğunun 
çarpımı ile bulunabilir. 

𝑉 = 𝑛2 ∙ 𝜋𝐷𝑇𝑒𝑘𝑒𝑟/60 
V = 3928.57 · π 0.1/60 = 20.5699 m/s = 74 km/saat 

İdeal bir kasnak sisteminin kullanıldığı, motorun tam verimle çalışması durumunun 
düşünüldüğü, tüm sürtünme kuvvetlerinin ihmal edildiği hayali bir deneyde aracın 
ulaşabileceği son hız değeri şudur: 
 

V = 20886/1.4 · π 0.1/60 = 78.1135 m/s = 281 km/saat 
 
 
3.6. Hız ve İvme 

raç çekişi için gerekli olan enerji, belirlenen ivme ve aracın üstesinden gelmesi gereken 
yolun sürtünme kuvvetine bağlıdır. Maksimum ivme, mümkün olan maksimum çekiş 
kuvvetine ve araç seyir halindeyken kullanılan yolun durumuna bağlıdır. Her ne kadar, 

günlük hayatta yolun sürtünme kuvveti bilinmese de, aracın hız profili ve enerji gereksinimleri 
ile ilgili önemli bilgiler elde edilebilir. Araçlar belirli amaçlar için tasarlanır, örneğin belirli bir 
yol eğiminde tipik hava şartları altında maksimum ivmeyi elde etmek gibi.  
 
3.7 Rulman Tayini 

akina veya cihazların konstrüksiyonunda rulman delik çapı birçok durumda 
önceden bellidir. Diğer ana boyutların (dış çap, genişlik) ve rulman tipinin tayini 
için rulman seçimi hesabı yapılarak ömür, statik emniyet ve ekonomiklik 

yönlerinden istenilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Bu seçim hesabında rulmana 
etkiyen yükler rulmanın yük sayısıyla karşılaştırılır. 
 
Boyutlandırmada temel ayırım rulmanın statik mi yoksa dinamik mi yüklendiğine göre yapılır. 
 
Duran (bilezikler birbirlerine göre hareketsiz) veya yavaş dönen rulmanlar (n<10 d/d) statik 
olarak yüklenirler. Bu durumda, hareket yollarının ve yuvarlanma elemanlarının aşırı 
deformasyona karşı emniyeti kontrol edilir. 
 
Rulmanların çoğu dinamik yük altında çalışırlar. Bilezikler birbirlerine göre hareketlidir. 
Boyutlandırma hesabı yardımıyla hareket yollarının ve yuvarlanma elemanlarının yorulma 
mukavemetleri kontrol edilir. 
 
DIN ISO 281’e göre olan nominal ömür sadece özel hallerde gerçekten erişilebilen çalışma 
sürelerini verir. Ekonomik bir konstrüksiyon rulmanın kapasitesinin tam olarak 
kullanılabilmesi halinde elde edilebilir. Böyle bir durum ne kadar çok arzu ediliyorsa, rulman 
seçimi de o kadar çok önem kazanır. 
 
1985’ten beri, işletme ve çevre şartlarının şimdiye kadar olduğundan daha da hassas olarak 

göz önünde bulundurulmasıyla, FAG‐boyutlandırma yöntemi çok daha mükemmel hale 

M 

A 

M 
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gelmiştir. Bu yöntemin esası DIN ISO 281’e göre olup, 1981’de FAG tarafından yayınlanmış 
olan, rulmanların ömürlerini içeren araştırmalardan oluşan bilgi birikimine dayanmaktadır. 
 
3.7.1. Statik Yüklenen Sabit Rulmanlı Yataklar 
Araçta bir amortisör sistemi şimdilik kullanılmamıştır. Bu nedenle meydana gelen kuvvetler 
statik olarak ele alınacaktır. Aracın düz bir yolda kendi ağırlığı kadar radyal yüke maruz kaldığı 
hareket biçimi varsayılarak rulman seçimi yapılacaktır. 
 
3.7.1.1. Statik Yük Sayısı (𝐶0) 
Yük altında dönmeden sabit duran bir rulmanda yük kabiliyetini belirleyen ana unsur yorulma 
değil, temas noktalarında plastik deformasyonun başlamasıdır. Tecrübelere göre plastik 
deformasyonun büyüklüğü 0.0001D (D yuvarlanma elemanının çapı)’den büyük olduğu 
durumda yatak işe yaramaz duruma gelmektedir. Bu büyüklükte bir plastik şekil değiştirmeyi 
oluşturan yük statik yük olup 𝐶0 statik yük sayısı ile karakterize edilmektedir. Bu değer rulman 
kataloglarında verilmektedir.  
 
Rulmanların tam dönmeyip sadece sarkaç hareketi yaptıkları bazı özel hallerde statik yük 
sayısının birkaç katına varan rulman yüküne dahi müsaade edilebilmektedir. 
 

𝐶0 = 𝑓0 ∙ 𝑖 ∙ 𝑧 ∙ 𝐷
2 ∙ cos 𝛼 

 
eşitliği verilmektedir. Burada 
i : Bilya sıra sayısı 
𝛼 : Nominal temas açısı 
z : Her sıradaki bilya sayısı  
D : Bilya Çapı 
 

𝑓0 faktörü çeşitli yataklarda sertleştirilmiş çelik malzeme için Tablo 4’de verilmiştir. 
 

 

Yatak Tipi 
𝑓0 

Birim [kg,mm] Birim [N,m] 

Oynak bilyalı yatak 0.34 3.34x106 

Radyal ve açısal temaslı yivli 
bilyalı yatak 

1.25 12.26x106 

Tablo 4: Statik Yük Sayısı Faktörü 

C0 = 1.25 · 1 · 4 · (17)2 · 𝐜𝐨𝐬 𝟎 = 1.45 kN 
 
 
3.7.1.2. Statik Eşdeğer Yük (𝐹0) 
Rulmanlar dönmedikleri, çok küçük salınım hareketi yaptıkları hallerde de büyük yük taşımak 
veya darbelere karşı koymak durumunda olabilir. Bu durumlarda da yatağa gelen kuvvetler 
radyal ve eksenel olabilir. Bu halde yatak hesabına esas olan statik yüktür. Statik eşdeğer yük 
 

𝐹0 = 𝑋0𝐹𝑟 + 𝑌0𝐹𝑒 
 
ifadesinden hesaplanır. X0 ve Y0 değerleri Tablo 5’de verilmiştir. 
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Yatak cinsi Faktörler Sınırlamalar 

X0 Y0 

Sabit bilyalı 1 0 0.80r/FaF   

Omuzlu bilyalı 0.6 0.5 0.80r/FaF   

Eğik Bilyalı 1 0 9.1r/FaF  tek yatak 

0.5 0.26 9.1r/FaF   

Eksenel Oynak Makaralı 2.7 1 
a

0.55FrF   

Silindirik Makaralı 1 0  

Eksenel Bilyalı 1 0  

Eksenel Makaralı 1 0  

Tablo 5: X0 ve Y0 değerleri 

 
𝐹0 = 1·5·9.81 + 0·(24.324/2) = 49.05 N 

 
3.7.1.3. Rulman Seçimi 
Bulunan bu değerlere göre Cetvel-2’den rulman seçimi yapılmıştır. NSK markasının FJL-1020 

ürün kodlu iğneli rulmanı seçilmiştir. 
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BÖLÜM 4 

MODEL OTOMOBİLİN YAPIMI 
 

Pro Engineer programı vasıtasıyla çizimi yapılan, çizim değerlerine göre mukavemet değerleri 
hesaplanan aracın gerçek modellemesi ahşap malzeme ile yapıldı. 
 
4.1. Arka Yataklı Rulmanlar 

iyasada çeşitli türde yataklar bulunmakta ancak araca uygunlukta bir yatak 
bulunamadı. Bu nedenle arka tekerlekler için şarjlı el matkabının mekanizması konuya 
uygun görüldü. İki tane şarjlı matkaptan çözülen yataklar kullanıldı. 

 
Şarjlı matkap yatağının özellikleri 
+ Küçük boyutlu, 
+ İçerisinde sürtünmeler çok az, bu nedenle mekanizmanın verimini çok az düşürüyor, 
+ Mukavemetli, 
- Araca bağlamak için yeterli temas yüzeyi çok az. 

 
Resim 41: Matkap Yatağı  

Resim 42: Matkap Yatağı 
 
4.2. Arka Kayış Kasnağı 

odelin tasarlanan genişliğine göre ve matkap yataklarıyla uyum sağlayacak şekilde 
ahşap malzemeden kasnak yapıldı. Torna tezgâhında işlenerek elde edilen bu parça 
hem kasnak hem de mil görevi görüyor.  

 
Matkap yatağının iç kısmında bulunan üç adet pimli bölge ile tam oturacak şekilde milli 
kasnağın uç kısımlarına üçer adet delip açıldı. Daha sonra 502 yapıştırıcı ile kasnak ile yatak 
yapıştırıldı. Bu bölgede yapıştırma işlemi gereksiz olsa da kullandıkça esnemeler ile birlikte 
oluşabilecek seslerin önlenmesi için bu işlem yapıldı. 
  

P 

M 
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Ahşap kasnağın özellikleri 
+ Hafif, 
+ İşlenmesi kolay, 
+ Gerekli mukavemet şartlarını sağlayabiliyor, 
- Sürtünme katsayısının düşük olması ve diş açma imkânının olmaması nedeniyle 
kayışı tam verimle kavrayamıyor. 

 

 
Resim 43: Rulman ile birleştirilmiş kasnak 

 
Resim 44: Yatak ve mil bağlantı noktaları 

  
Resim 45: Tekerlek, yatak, milli kasnak montajlı hali 

 
4.3. Kayış Yapımı 

macımıza uygun kasnağın yakın çevrede olmamasından ötürü standart bir kayış 
kullanılmadı. Bunun yerine özel bir kayış yapıldı. Yapılan kayış mukavemeti son derece 
yüksek kompozit malzemeden üretildi. Kayış için kompozit malzeme istenilen 

ölçülerde kesildi, bally yapıştırıcı ile yapıştırıldı ve zımba teliyle de birleştirildi. Ardından 
mengenede kuruyana kadar preslendi. 
 
Yapılan kayışın özellikleri 
+ Mukavemeti yüksek, 
+ Esnekliği düşük, 
- Bağlantı yerinde gevşeme, kopma riski taşıyor. 
 

A 
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Resim 46: Modelde kullanılan kayışın bitmiş hali 

 
Resim 47: Kompozit malzeme 

 
4.4. Elektrik Motoru Temini 

racın ağırlığını taşıyabilecek, boyutları ve voltaj değeri en düşük elektrik motoru olarak 
önce şarjlı matkabın motoru denendi ancak yüksek voltaj değeri nedeniyle hem erken 
sürede pillerin boşalmasına neden oldu hemde istenilen devri yakalayamadı. Bu 

nedenle daha düşük voltaja sahip Pilsan akülü motosikletin motoru kullanıldı.  Pilsan motor 
5V voltaj ve 7200 devir/dakikalık çevrim sağlıyor.  
 

Pilsan motorun özellikleri 
+ Düşük güce ihtiyaç duyması, 
+ Yüksek devir/dakika oranına sahip, 
+ Boyutu oldukça düşük, 
+ Düşük ağırlığa sahip, 
+ Piyasada kolaylıkla bulunabilir, 
- Kasnağı istenilen şekilde monte etme zorluğu. 
 

 
Resim 48: Elektrik Motoru 

 
Resim 49: Elektrik Motoru Hız Kontrol Ünitesi 

 
4.5. Batarya Temini 

iller için çeşitli senaryolar düşünüldü. Çocuklar için yapılan akülü arabaların aküsünü 
kullanmak, büyük boy pillerden bir batarya bloğu oluşturmak alternatifler arasındaydı. 
Ancak daha sonra halı hazırda elde olan şarjlı el matkabının bataryalarının 

kullanılmasına karar verildi. 
 

A 

P 
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Bataryaların özellikleri 
+ Darbelere karşı dayanıklı, 
+ Sudan etkilenmiyor, 
+ Minimal boyutlarda, 
- Şarj olma süresi uzun, 
- Şarjı erken bitiyor 
 

 
Resim 50: Bataryalar 

 
Resim 51: Batarya 

 
4.6. Yönlendirme Tertibatı 

malatı en uygun mekanizma projelendirildi. Direksiyonun çevrilme miktarına göre 
tekerleklerin dönmesi sağlandı. Ahşap malzemeden üretilen parçalar cıvata ve somunlar 
yardımıyla tespit ettirildi. 

 

 
Resim 52: Yönlendirme Sistemi 

 
Resim 53: Direksiyon Sistemi 

 
4.7. Gövdenin İmalatı 

odel aracın son operasyonu olarak gövdesi imal edildi. Karton üzerine aracın kalıbı 
çıkartıldı. Daha sonra bu kalıbın çizgileri tahta üzerine işaretlendi. Ardından 
dekupaj aleti ile fazlalık kesimler kesilerek parçalara son şekil verildi. Aracın 

şekillendirilmesinde Murat 131 marka otomobilden esinlenildi. Aracın üst kısmı iç 
mekanizmanın rahat incelenmesi için açık bırakıldı. Tüm köşeler zımpara uçlu freze ile 
yuvarlatıldı. 
 

İ 

M 
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Resim 54: Model Araç 

 
Resim 55: Murat 131 
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CETVELLER 

Cetvel 1: Düz kayış kasnaklarının standart çap ve genişlik değerleri  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 Elektrikli Otomobil Bitirme Ödevi 

Cetvel 2: NSK iğneli rulman kataloğu 
 

 



 


