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ÖNSÖZ 

Fosil yakıt rezervlerinin azalması ve beraberinde getirdiği yakıt maliyetlerindeki 
artış, fosil yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliği sorunları ve sera 
gazı emisyonları sonucu ortaya çıkmış olan küresel ısınma problemi enerji ve günlük 
yaşam alanlarındaki tüm konularda etkisini göstermektedir. Bu sorunlardan en çok 
etkilenen ve yenilik çalışmalarının yapıldığı sektörlerin başında otomotiv sektörü 
gelmektedir. Elektrikli araçlar bu noktada otomotiv sektöründe gelecek nesil olarak 
öne çıkmaktadır. Fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya ekonomik ve ekolojik 
sorunlara çözüm olarak alternatif yakıt arayışları artmış ve çok sayıda araştırmaya 
konu olmuştur.  

Günümüzde elektrikli araçlar hızla pazar payını arttırmaktadır. Ekonomik 
uygulanabilirliğin sağlanmasıyla piyasaya sürülen hibrid elektrikli araçlar, içten 
yanmalı motorlu araçlar ile tamamen elektrikli araçlar arasında yaşanacak olan geçiş 
sürecinde önemli rol oynamaktadır.  

Tamamen elektrikli araçlar ile ilgili akü teknolojisindeki gelişmeler ve şarj 
istasyonlarının altyapısının sağlanması ve araçların şebekeye entegrasyonu gibi 
konularda büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. 

Bu çalışmada, tamamen elektrikli bir aracın yol durumuna, ulaşacağı hedef noktasına 
olan mesafe ve rotası üzerindeki istasyonların yerleşimine bağlı olarak bir güç 
yönetim sisteminin tasarlanması üzerinde durulmaktadır.  

Tez danışmanım, Saygıdeğer Doç. Dr. Bilin Aksun GÜVENÇ’e çalışmalarıma olan 
katkılarından dolayı teşekkür ederim.  
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ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ŞARJ DURUMA BAĞLI ROTA 
OPTİMİZASYONU 

ÖZET 

Günümüzde, otomotiv sektörü elektrikli araçların giderek kendisine daha çok yer 
bulduğu yeni bir döneme girmiştir. Son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan 
ekonomik ve ekolojik sorunlar ile bunların beraberinde getirdiği regülasyonlar 
sonucunda elektrikli araçlar alanında çalışmalar arttırılmıştır. Toyota’nın Prius 
modeli hibrid elektrikli araçların piyasada ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu 
kanıtlamıştır. Bugün artık birçok büyük otomobil üreticisi hibrid elektrikli ve 
tamamen elektrikli araçlarını piyasaya sürmekte ya da sürme aşamasındadır. 
Elektrikli araçların şarj sorunu ve kısıtlı menzili en büyük sorun olarak 
görülmektedir. Bu alandaki yoğun çalışmalara hergün bir yenisi eklenmektedir. Şehir 
içi kullanıma uygun olan elektrikli araçların kullanımını arttırmak için şehir içi şarj 
istasyonlarının kurulumu giderek artmaktadır.  

Bu çalışmada, akülü bir elektrikli aracın şarj durumuna bağlı olarak rotasının 
optimizasyonu yapılmıştır. Aracın olası rotalarda harcayacağı enerji miktarları 
karşılaştırılmış ve bunlar arasından en az enerji harcanımının yapıldığı rotalar 
seçilmiştir. Rota seçimin de ayrıca elektrikli aracın şarj maliyetleri de göz önünde 
bulundurulmuştur. Rota seçimine ait 4 farklı senaryo oluşturulmuş ve bu 4 farklı 
senaryoda optimum rota seçimleri yapılmıştır. Böylece elektrikli aracın kullanımında 
enerji verimliliği arttırılmıştır. Rotanın optimum koşullarda seçimi ile şarj işlemleri 
araçların yoğun olarak kullanılmadığı zamanlara yayılmıştır.  

İlk bölümde, elektrikli araçların tarihçesi anlatılmış ve elektrikli araç türleri 
tanıtılmıştır. Sonraki iki bölümde elektrikli araçların en önemli parçaları olan aküler 
ve elektrik motoru hakkında bilgi verilmiş ve modellemeleri yapılmıştır. Elektrikli 
aracın modellenmesinin anlatıldığı bölümde araca ait performans grafikleri 
sunulmuştur. Senaryolar bölümünde 4 farklı senaryonun içeriği açıklanmıştır. 
Simülasyon sonuçları bölümünde senaryolara ait grafikler sunulmuştur. Sonuç 
bölümünde senaryoların sonuçları değerlendirilmiş ve gelecek projeksiyonları 
yapılmıştır. 
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STATE OF CHARGE BASED ROUTE OPTIMIZATION IN ELECTRIC 
VEHICLES 

SUMMARY 

Today, the automotive sector has entered a new era which electric vehicles are 
getting more place in the market. In recent years economical and ecological problems 
which are getting more importance has brought new regulations within which has 
resulted as an increase in the electric vehicle research field. Toyota’s Prius model has 
proven that electric vehicles are economically applicable in the market. Today, many 
big auto manufacturers are presenting or in progress of presenting hybrid electric or 
fully electric vehicles. Charge longevity and limited range are seen as the most 
important problem of electric vehicles. Everyday new studies are added to dense 
studies in this field. More charging stations are established to increase the use of 
urban applicable electric vehicles.  

In this study, a battery electric vehicle’s route optimization has been made according 
the state of charge. Vehicle’s possible routes are compared and in these routes the 
less energy consumpted routes are selected. Also, in route selection the charging 
costs are considered. 4 different scenarios are are created and the route selection has 
been made in this 4 scenarios. With this selection energy efficiency has increased. 
With the optimum route selection, charge process is spread in vehicles’ less used 
times. 

In first chapter, electric vehicle history is presented and types of electric vehicles are 
explained. In the next two chapters, the most important parts of the electric vehicle 
the battery and the electric motor are explained and modeled. In the modeling of 
electric vehicle chapter, vehicle’s performance charts are presented. In the scenarios 
chapter, the scenario graphics are shown. In the conclusion chapter the simulation 
results are discussed and future projections are presented.   
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1.  GİRİŞ 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmada, tamamen elektrikli bir aracın akülerinin şarj durumuna bağlı olarak 

optimum rotayı seçmesi hedeflenmektedir. Araç, rotası üzerindeki hedef noktasına 

veya noktalarına giderken, akü şarj durumu gözlemlenecek ve yolda harcanacak olan 

enerji göz önünde bulundurularak en kısa rotayı seçecektir. Hedefe ulaşacak enerjisi 

olmadığında en yakın şarj istasyonuna uğrayarak şarj işlemini gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır. Birden fazla hedef olan durumlarda şarj durumuna göre yolda 

harcanacak olan enerji gözönünde bulundurarak optimum rota seçimi yapılacaktır. 

Hedeflere ulaşma önceliği olduğu durumlarda, hedefe ulaştıktan sonra şarj işlemini 

gerçekleştirecek yolun seçimi yapılacaktır. Hedefe ulaşmanın maliyeti hesaplanarak 

en az maliyetle elektrikli aracın kullanılması sağlanacaktır.  

Elektrikli araçlarda en büyük problemlerden biri olan şarj işlemini en uygun şekilde 

gerçekleştirerek, kullanım sırasında şarj edilmesi sebebiyle kaybedilen zamanın en 

aza indirilmesi ve hedeflenmektedir. Ayrıca aküyü aşırı şarj veya deşarj 

durumlarından koruyarak akü ömrünün arttırılması sağlanacaktır.  

1.2 Literatür Özeti 

Elektrikli araçların yaygınlaşmasını engelleyen en büyük dezavantajların başında 

aracın şarj edilme süresinin uzunluğu gelmektedir. İçten yanmalı motorlu araçlara 

oranla çok uzun olan şarj sürelerinin kısaltılması büyük önem taşımaktadır. Elektrikli 

araçların akıllı güç yönetim sistemleri ile kontrolü [1] sağlanarak şarj süresi ve 

şebeke yoğunluğu önlenmeye çalışılmaktadır. Elektrikli araçların şebekeye 

bağlanması sırasında ortaya çıkabilecek ani, yüklenmelerin de önlenmesi 

gerekmektedir. Çok sayıda aracın şarj için şebekeye bağlanma zamanının uygun 

olarak seçilmesi için optimizasyon çalışmaları yapılmıştır [2]. Farklı şarj istasyonları 

tipleri denenerek en uygun şarj ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır [3]. Şarj 
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istasyonların yalnızca şebeke ile değil aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları 

ile de beslenmesi mümkündür [4]. 

Hibrid elektrikli araçlarda şarj durumunun optimizasyonu için çok sayıda çalışma 

yapılmaktadır [5]. Bu çalışmada tamamen elektrikli bir aracın şarj durumuna bağlı 

olarak optimum rota seçimi yapmak için aracın dinamik bir modelinin oluşturulması 

gerekmektedir [6]. Aracın tahrik sisteminin tasarı ilk aşamada yapılacaktır [7].  

Dinamik model bulunan sistemlerden bir tanesi de kurşun-asit akü modelidir [8]. 

Akü modeli, sabit mıknatıslı doğru akım motorunun modelinin güç ihtiyacını 

karşılamaktadır. Ayrıca senaryolarda karar mekanizmasında kullanılmaktadır. Sabit 

mıknatıslı doğru akım makinesi modelinin oluşturulması ile aracın alt sistemleri 

tamamlanmış olacaktır. Aracın modelinden alınan veriler dahilinde optimum rotanın 

seçimi yapılacaktır [9]. 

Aracın rota seçimi için İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü içerisindeki 

yollar referans olarak alınacaktır. 
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2.  ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 

2.1 Elektrikli Araçların Gelişimi ve Türleri 

İlk elektrikli araçlar 1830’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. 19. yy sonlarında ise ticari 

olarak uygulanabilir elektrikli araçlar piyasaya sürülmüştür. Oldukça uzun bir 

geçmişe sahip olmasına rağmen elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu taşıtlar 

karşısında ikinci planda kalmıştır. Elektrik enerjisinin depolanması problemi burada 

en büyük etkenlerin başında gelmektedir. Petrolün enerji yoğunluğunun çok yüksek 

olması sebebiyle daha hafif ve küçük araçlar yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

Performans ve menzil gibi iki önemli kriteri başarıyla sağlayan içten yanmalı araçlar 

günümüzde de en çok tercih edilen araç türü olmaya devam etmektedir. Elektrikli 

araçlar son yıllarda ortaya çıkan ekonomik ve ekolojik sebeplerden dolayı tekrar 

önem kazanan bir konu olmuştur.  

Elektrikli araçları (EA) sınıflandırırken tamamen elektrikli (TEA) ve içten yanmalı 

motorlu hibrid elektrikli araçlar (HEA) olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Tamamen 

elektrikli araçlar da kendi içerisinde enerji kaynağının çeşitliliği bakımından farklı 

kategorilerde sınıflandırılmaktadır. 

 

Şekil 2.1 : Elektrikli araç türleri 

Tamamen elektrikli araçlarda hibrid sistem uygulamalarında yakıt hücresi, süper 

kapasitörler ve akülerin birlikte kullanılmaktadır.      

Elektrikli Araçlar 
(EA)

Tamamen Elektrikli 
Araçlar (TEA)

Akülü Elektrikli 
Araçlar  (AEA)

Yakıt Hücreli 
Elektrikli Araçlar 

(YHEA)

Hibrid Elektrikli 
Araçlar (HEA)

Diğer Elektrikli 
Araçlar

İçten Yanmalı Motorlu 
Hibrid Elektrikli Araçlar 

(HEA)
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2.1.1 İçten yanmalı motorlu hibrid elektrikli araçlar 

Hibrid elektrikli araçlar (HEA), literatürde Hybrid Electric Vehicle (HEV) olarak 

geçmektedir.  Günümüz konvansiyonel içten yanmalı motorları ile elektrik 

motorunun birlikte kullanıldığı araçlardır. Hibrid kelimesi iki farklı enerji türünün 

birlikte kullanıldığı araçlar için kullanılan bir terimdir. Günümüzde, hibrid araç 

denildiğinde akla ilk olarak içten yanmalı motor ile elektrik motorunun birarada 

kullanıldığı araçlar gelmektedir. Hibrid elektrikli araçlar, tamamen elektrikli araçlara 

geçiş sürecinde oldukça başarılı olmaktadır. İlk hibrid elektrikli araç Toyota firması 

tarafından piyasaya sürülen Prius modelidir. Prius, gösterdiği ticari başarı ile, 

elektrikli araçların piyasada yer bulmasını hızlandırmıştır. 

 

Şekil 2.2 : Toyota Prius 

Hibrid elektrikli araçlar elektrik motoru ve içten yanmalı motorun kullanım 

şekillerine gore farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Genel olarak 3 çeşit hibrid elektrikli 

araç konfigürasyonu bulunmaktadır. Bunlar: 

 Seri Hibrid 

 Paralel Hibrid  

 Seri-Paralel Hibrid 

Bunlardan seri hibrid en basit hibrid elektrikli araç yapısıdır. Seri hibrid araçlarda 

tahrik, bir ya da birden fazl elektrik motoru ile sağlanmaktadır. İçten yanmalı motor, 

yalnızca akülerin şarj edilmesi için kullanılmaktadır. İçten yanmalı motor jeneratöre 
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bağlı olarak çalışarak aküleri şarj etmektedir. Seri hibrid araçların kontrolü kolaydır. 

Basit yapısı nedeniyle tercih edilebilmektedir. Seri hibridlerin en önemli dezavantajı 

tahrik yalnızca elektrik motoru ile sağlandığından dolayı elektrik motorunun yüksek 

güçlü olması gerekmektedir. Ayrıca enerji akış yolu üzerindeki elemanların sayısı 

arttıkça verim de düşmektedir. Şekil 2.3’de seri hibrid elektrikli aracın yapısı 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.3 : Seri hibrid elektrikli aracın yapısı 

Paralel hibrid araçlarda, elektrik motoru ve içten yanmalı motor farklı çalışma 

durumlarına göre birlikte ya da tek başlarına çalışabilmektedir. Paralel hibrid 

araçların en önemli avantajı olarak tahrik motorlarının çeşitliliği öne çıkmaktadır. 

Hem içten yanmalı motor hem de elektrik motorunun tahrik motoru olarak 

kullanılması ile birlikte bu motorların güçleri diğer araçlara oranla daha düşük 

seçilebilmektedir. Bu durum hem maliyetlere de hem de motor boyutlarına olumlu 

olarak yansımaktadır. 

Düşük hızlarda yalnızca elektrik motoru ile tahrik edilen araç, güç ihtiyacı arttığında 

ya da yüksek hızlarda (özellikle şehirlerarası yollarda) içten yanmalı motorunu 

kullanmaktadır. Bu yapıda amaç, elektrik motoru ve içten yanmalı motoru en verimli 

bölgelerinde çalıştırmaktır. Böylece enerji verimliliği arttırılması ve emisyon gazı 

salınımlarının azaltılması sağlanmaktadır. 
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Şekil 2.4 : Paralel hibrid elektrikli aracın yapısı 

Seri-Paralel hibrid araçlarda seri ve paralel çalışma durumları birarada 

kullanılmaktadır. Daha karmaşık bir yapıda olan bu tür araçların yerine paralel hibrid 

araçların çalışma durumlarının çeşitlendirilmesi daha ekonomik bir yoldur. 

Hibrid elektrikli araçlar farklı yapılarda çok seçenekli bir kullanım sunmaktadırlar. 

Bu farklı çalışma durumları aşağıdaki gibidir. 

 Sadece İçten Yanmalı Motor 

 Sadece Elektrik Motoru 

 Asist Modu  

 Paralel Şarj Modu  

 Seri Şarj Modu  

 Otomatik Açma/Kapama Özelliği 

 Geri Kazanımlı Frenleme 

Birçok farklı çalışma şekli ile hibrid elektrikli araçlar, tamamen elektrikli araçlara 

geçiş sürecinde oldukça iyi bir performans sergilemektedirler. Hibrid elektrikli 

araçlar kısmen de olsa elektrik enerjisini tahrik mekanizmalarında kullandıklarından 

dolayı Kısmen Sıfır Emisyonlu Araç (Partially Zero Emission Vehicle - PZEV) 

olarak sınıflandırılabilmektedirler. 
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2.1.2 Tamamen elektrikli araçlar 

Tamamen elektrikli araçlar, litertürde Fully Electric Vehicle (FEV) olarak 

geçmektedir. Tahrik kuvvetinin tümün elektrik motorundan karşılandığı ve enerji 

kaynağı olarak fosil yakıtların kullanılmadığı araçlardır. Elektrikli araçlarda tahrik 

motoru olarak yalnızca elektrik motoru kullanıdığından dolayı bu tür araçlara sıfır 

emisyonlu araç (Zero Emission Vehicle) denilmektedir. Enerji kaynağı olarak aküler, 

yakıt hücresi, güneş panelleri ve süper kapasitörler gibi farklı kaynaklar tek başına ya 

da birlikte kullanılabilmektedir. 

2.1.2.1 Akülü elektrikli araçlar  

Akülü elektrikli araçlar literatürde Battery Electric Vehicles (BEV) olarak 

geçmektedir. Tahrik için gerekli enerji akülerden sağlanmaktadır. Aküler, şarj 

istasyonlarında, evlerde ya da otoparklarda şebeke prizine bağlanarak şarj 

edilebilmektedir. Ayrıca şarj istasyonlarında şarj işlemine ek olarak, akü değişimi de 

yapılabilmektedir. Şarj işleminin uzun sürmesinden dolayı isteğe bağlı olarak aracın 

enerjisi azalmış olan aküleri, şarj edilmiş hazır akü gruplarıyla değiştirilebilmektedir. 

İlk elektrikli araçlarda, şarj edilemeyen aküler kullanmaktaydı. Akü teknolojisinde 

gelişim kaydedildikçe yeni teknolojiler ortaya çıktı ve elektrikli araçlarda şarj 

edilebilen aküler kullanılmaya başlandı. Günümüzde akülerin petrole oranla düşük 

olan enerji yoğunluklarının arttırılmasına ve şarj sürelerinin kısaltılmasına yönelik 

çok sayıda çalışma yapılmaktadır.  

Akülü elektrikli araçların önündeki en büyük problem akülerin şarj edilmesi 

sorunudur. Şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına yönelik devletlerin ve özel 

sektörün çalışmaları bulunmaktadır. Şarj istasyonlarının yaygınlaşması ile birlikte, 

şehir içi kullanım sırasında, araçlar park halindeyken ya da garajlarında şarj 

edilebileceklerdir. Şebeke prizinden şarj edilebilme özelliği akülü elektrikli araçlar 

için büyük bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. 
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Şekil 2.5 : Chevrolet Volt  

Şekil 2.5’de Chevrolet firmasına ait Volt elektrikli aracı görülmektedir. Tüm 

enerjisini akülerden alan elektrikli araçlara bir örnek olarak öne çıkmaktadır. 

Elektrikli araçların en önemli avantajlarından biri olan rejeneratif frenleme ile aracın 

menzili arttırılabilmektedir.  

 

Şekil 2.6 : TESLA Roadster 

Tesla firmasının Roadster elektrikli araç modeli, elektrikli araçların spor araç 

modellerinde de uygulanabilir olduğunu göstermiştir.  

2.1.2.2 Yakıt hücreli elektrikli araçlar 

Yakıt hücreli elektrikli araçlar, henüz piyasada çok fazla yer bulamamış olmasına 

rağmen geleceğin en önemli otomotiv teknolojileri arasında gösterilmektedir. 
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Özellikle yakıt dolumu açısından, konvansiyonel motorlu taşıtlara olan benzerliği, bu 

teknolojinin uygulanabilirliğini arttırmaktadır.  

 

Şekil 2.7 : Honda FCX Clarity yakıt hücreli elektrikli aracı 

Yeni bir teknoloji olduğu için önünde maliyet, deneyim ve uzun test çalışmaları gibi 

zorluklar olsa da günümüzde piyasaya sürülen yakıt hücreli elektrikli araçlar yavaş 

yavaş otomotiv piyasasında kendilerine yer bulmaktadır.  

2.1.2.3 Diğer elektrikli araçlar 

Elektrikli araçlarda, güneş panelleri, süperkapasitörler ve volan gibi farklı enerji 

kaynaklarının da kullanıldığı çeşitli konfigürasyonlar bulunmaktadır. Diğer türler 

gibi ticari olarak uygulanan bir proje olmamasına rağmen bu alan gelişmeye açıktır 

ve her geçen gün artan sayıda çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Şekil 2.8 : İTÜ Ariba güneş enerjili elektrikli aracı 
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Şekil 2.8’de İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde üretilen güneş enerjili elektrikli 

araç Ariba gösterilmektedir. Güneş enerjisinin elektrikli araçlarda kullanılabilmesine 

yönelik çalışmalara örnek teşkil eden modellerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

2.2 Elektrikli Araçlarda Gelecek Projeksiyonları 

Elektrikli araçların satış rakamları gün geçtikçe artmaktadır. Şarj istasyonlarının 

sayısının artması ve şarj altyapısının evlere yayılması da satışı arttıran etkenlerdir.  

Elektrikli araçların kullanımının dünya genelinde büyük bir hızla artması 

beklenmektedir. Hibrid elektrikli ve tamamen elektrikli araçların ekonomik 

uygulanabilirliğinin artması, elektrikli araç altyapısının yaygınlaştırılması ve 

teknolojinin gelişmesi gibi birçok faktör her yıl daha da artan oranda gelişme 

göstermektedir. Bu durumda 2010-2015 yılları arasında hibrid elektrikli ve tamamen 

elektrikli araçların toplam satış sayılarının Şekil 2.9’da gösterildiği gibi olması 

beklenmektedir [10]. 

 

Şekil 2.9 : Hibrid elektrikli ve sadece elektrikli araçların toplam satış öngörüleri 

Şebekeye bağlanabilen PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ve BEV’lerin 

satışının artması şebekelere bağlanma sorunlarını da beraber getirmektedir. Çok 

sayıda aracın aynı anda şebekeden yük çekmesi elektrik şebekelerinde ani yük artışı 

ve dalgalanmalara yol açabileceğinden dolayı elektrikli araçların şarj zamanların iyi 

planlanması gerekmektedir.  
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Elektrikli araçlar, kargo şirketleri ya da büyük araç filosu bulunan ve günlük 

kullanımı belirli olan şirketler için büyük avantajlar sunmaktadır. Kullanım 

menzilleri belirli olan kargo araçlarının şarj durumları ve şarj periyotları kolaylıkla 

belirlenebilir. Bu durumda şebekeye yük olmamakla birlikte, şarj için harcanan süre 

minimuma inmektedir. Mesai saatlerinin dışında kalan “ölü zaman” denilebilecek 

zamanlarda yapılan şarj işlemleri sayesinde içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu 

gibi kullanımı sağlamak mümkün olacaktır. 

Şarj altyapısının iletişim teknolojileri ile birleştirilmesi ile araçların kullanımı 

oldukça kolaylaşacaktır. İletişim teknolojilerinin elektrikli araçların şarj 

istasyonlarında kullanımı günümüzde genel olarak veri toplanması ve kullanıcılara 

sunulmasına yönelik yapılmaktadır. 2010 yılında dünya genelinde bu alanda 125 

milyon dolarlık yatırım yapılmıştır. Elektrikli araçlarda iletişim teknolojilerine 

yönelik yatırımların her yıl artması öngörülmektedir. Aşağıdaki şekilde yatırımların 

yıllara bağlı değişim öngörüleri gösterilmektedir [11].    

 

Şekil 2.10 : Elektrikli araçlarda iletişim teknolojileri yatırım öngörüleri 

Şekil 2.10’da da gösterildiği gibi altyapı yatırımlarında en büyük payı Asya-Pasifik 

Bölgesi’nin alması öngörülmektedir. Bu bölgede bulunan Çin elektrikli araç 

pazarındaki en büyük payı alacak ülke olarak öngörüldüğünden yatırımlarda da ilk 

sırayı alması beklenmektedir. 
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3.  AKÜLER 

3.1 Giriş 

Aküler, elektrikli araçların en önemli parçalarından biridir. Elektrikli araçların tüm 

çeşitlerinde kullanılmaktadır. Tamamen elektrikli araçlarda tek enerji kaynağı olarak 

aküler kullanılmaktadır. Aküler, tamamen elektrikli araçlarda özellikle de akülü 

elektrikli araçlarda en büyük maliyete sahip parçalardır. Ayrıca araç içerisinde en 

çok yer kaplayan parçalardır. Akülerin boyutlandırılması, enerji yoğunluklarının ve 

ömürlerinin arttırılması çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 

Akülerin iç yapısında hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler içerisinde kimyasal enerji 

elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Aküler doğru akım kaynaklarıdır. Alternatif 

akıma ihtiyaç duyulan uygulamalarda akü çıkışındaki doğru akım, alternatif akıma 

dönüştürülür. Aküden elektrik çekilen duruma deşarj durumu denilmektedir. 

Akülerden akım çekilmeyip akımla beslendiği durumlarda aküler şarj duruma 

geçmektedir ve kaybedilen enerjiyi geri depolamaktadırlar.  

Akülerden beklenen en önemli özellikler esneklik ve enerji yoğunluğudur. 

Günümüzde en yaygın şarj edilebilir akü tipi kurşun asit akülerdir (Lead-Acid). 

Fakat çok sayıda farklı tür akü arasında bu kriterleri en iyi sağlayan aküler, Lityum 

iyon (Li-ion) tip akülerdir [12]. 

Li-ion tip aküler enerji yoğunluğu açısından diğer akülere göre avantajlı olmasına 

rağmen, aşırı deşarj ya da şarja maruz kaldığı durumlarda yangın çıkarabilmektedir. 

Bu da Li-ion tip akülerin en büyük dezavantajı olarak ortaya çıkmaktadır. Li-ion tip 

akülerin kullanıldığı durumlarda akü yönetim sistemlerinin ve kontrol yapılarının çok 

dikkatli hazırlanması gerekmtekdir.  

Akülerin enerji yoğunluğu ve kullanım süreleri büyük önem taşımaktadır. 

Maliyetlerin düşürülmesi açısından akü ömrünün arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 
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Enerji yoğunluğunun da arttırılmasıyla daha az yer kaplayan fakat daha fazla enerji 

kapasitesine sahip akülerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Çizelge 3.1’de Avrupa’nın 

akülerde enerji yoğunluğu için gelişim öngörüleri gösterilmektedir [13]. 

Çizelge 3.1 : Avrupa Akü Yol Haritası gelişim öngörüleri 

EA 
Aküleri 

Bugün 2012 2016 2020 

Enerji 
Yoğunluğu 

140 Wh/kg 220 Wh/kg 300 Wh/kg 450 Wh/kg 

     
Kullanım 

Ömrü 
7 Yıl 9 Yıl 11 Yıl 17 Yıl 

Akülerin fosil yakıtlara oranla en büyük dezavantajı olan enerji yoğunluğu 

günümüzde elektrikli araçların boyutlandırılmasında göz önünde bulundurulan 

önemli parametrelerden biridir. İçten yanmalı motorlu bir araçla, akülü elektrikli 

aracın boyutlandırılmasının karşılaştırılması Şekil 3.1’de gösterilmektedir [14]. 

 

Şekil 3.1 : Aynı miktar enerjiyi sağlamak için gerekli akü ve petrol miktarları 

Şekil 3.1’de de görüldüğü gibi kısa menzilli ufak bir elektrikli araç için gerekli akü 

miktarı ile aynı koşulları sağlayan içten yanmalı motorlu bir araç için gerekli yakıt 

miktarı arasında çok büyük fark bulunmaktadır.  
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3.2 Akü Parametreleri 

Akülerin çalışmasına etkiyen parametreler bu bölümde incelenmektedir. Akülere ait 

çok sayıd parametre tasarımda göz önünde bulundurularak akü ömrünün uzatılması 

ve enerji verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.  

3.2.1 Hücre ve akü gerilimleri 

Akü içerisinde, istenilen gerilim seviyesini sağlamak için birbirine seri bağlanmış 

hücreler bulunmaktadır. Elektrikli araçlarda genel olarak 12 V’luk aküler tercih 

edilmektedir. İstenilen gerilim seviyesi 12 V’un üstünde ise, güç elektroniği 

ekipmanları ile gerilim seviyesi ayarlanabilmektedir. Aküden akım çekildiği sırada 

bir gerilim düşümü meydana gelmektedir. Tam tersi durumda yani akü şarj edilirken 

de akünün geriliminde bir artış meydana gelmektedir. Bu durum akünün iç direnci ile 

açıklanmaktadır. Aküye bir yük bağlandığından iç direncin üzerinden de akım 

geçeceğinden gerilim düşümü meydana gelecektir. 

                  

Şekil 3.2 : Basit akü eşdeğer devresi 

Şekil 3.2’de basit akü eşdeğer devresi gösterilmektedir. Akü hücrelerinin gerilimi (E) 

yük üzerindeki gerilim (V) arasındaki fark akü iç direncinden (R) 

kaynaklanmaktadır. Eşdeğer devrede yük üzerindeki gerilim: 

  (3.1)
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ile ifade edilmektedir. Yük devreden ayrıldığında, devreden akım geçmeyeceği için 

akü uçlarında yalnızca E gerilim değeri kalacaktır. Bu gerilim değerine akü’nün açık 

devre gerilimi denilmektedir. 

Yük uçlarındaki gerilim yalnızca akünün iç direncinden etkilenmemektedir. Çevre 

sıcaklığı, şarj durumu gibi birçok farklı faktör de gerilim seviyesi üzerinde etkilidir. 

Akü modellemesi yapılırken diğer etkilere daha ayrıntılı olarak değinilecektir.  

3.2.2 Şarj kapasitesi 

Akülerin şarj kapasitesi en önemli konuların başında gelmektedir. Günümüzde 

akünün depo edebileceği enerji kapasitesini arttırmaya yönelik çok sayıda çalışma 

yapılmaktadır. Akü şarj kapasitesinde genel olarak amper saat (Ah) birimi 

kullanılmaktadır. Akünün amper saat kapasitesi 1 saat boyunca verebileceği 

maksimum akım seviyesini ifade eder. Bu seviyede 1 saatlik çalışma sonrasında 

akünün enerjisinin biteceği öngörülür. Örneğin, 100 Ah’lik bir akü bir saat boyunca 

100 A verebilmelidir. Aynı şekilde 10 A’lik akım çekildiğinde de 10 saat 

dayanabilmesi gerekmektedir. Teoride doğru gibi gözükse de pratik uygulamada bu 

durum geçerli değildir. 

        

      Şekil 3.3 : Mutlu Akü firmasına ait traksiyoner akü PZS serisi deşarj eğrileri 
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         3.2.3 Depolanan enerji 

Aküler elektrik enerjisini depo etmek amacıyla üretilmektedir. Akülerin enerji 

depolama kapasitesi akünün gerilimi ve şarj kapasitesine bağlıdır. Depolanan enerji 

ifade edilirken 

Watt saat (Wh) birimi kullanılmaktadır. 1 Watt güçte, 1 saatlik çalışma için gerekli 

enerji 1 Wh’tir. Akünün depolayabileceği enerji aşağıdaki formülle bulunmaktadır: 

	 .      (3.2)

Akünün depolayabileceği enerjinin bağlı olduğu parametreler akünün kullanım 

şekline bağlı olduğundan akünün depolayabileceği enerji, kullanıcının aküyü 

kullanım şekline doğrudan bağlıdır. Akülerin hızlı şarj ve deşarj edilmesi aküde 

depolanan enerjiyi düşürmektedir.  

3.2.4 Spesifik enerji 

Akünün spesifik enerjisi, akünün her bir kilogram ağırlığının depolayabileceği enerji 

kapasitesidir.  Birimi Wh.kg-1 ’dir. İstenilen enerji seviyesini sağlamak için gerekli 

akülerin ağırlığı da spesifik enerji formülünden bulunabilir. 

	
ü ü ğ ğ

  (3.3)

3.2.5 Enerji yoğunluğu 

Enerji yoğunluğu, akünün 1 m3 ‘lük hacminin depo edebileceği elektrik enerjisi 

miktarıdır. Enerji yoğunluğunun birimi Wh.m-3’dir. Enerji yoğunluğu parametresi 

ile gerekli akünün hacmi bulunabildiğinden önemli bir parametredir. Enerji 

yoğunluğu, araçta kullanılacak olan akülerin toplam hacmini verdiğinden dolayı, araç 

tasarımı açısından önemli bir parametredir.  

3.2.6 Spesifik güç 

Spesifik güç, akünün kilogram başına verebileceği güçtür. Akünün verdiği güç aküye 

bağlanmış olan yüke bağlı olduğundan spesifik güç parametresi çok değişken bir 

parametredir. Akülere yük bağlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan  
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biri de maksimum güçte çalıştırılmaması durumudur. Aküler, maksimum güç 

çekildiğinde uzun süre çalışamaz ve hızlı deşaj olurlar.  

Bazı akülerin spesifik güçleri düşük olmasına rağmen spesifik enerjilerinin yüksek 

olması durumu söz konusu olabilir, bu durumda, akü yüksek enerji  

barındırmakta ve bunu yavaş bir şekilde vermektedir. Örneğin, bu tarz bir akü, 

elektrikli araçlarda kullanımında düşük hızda uzun bir sürüş sağlayabilir. Tesla 

Roadster aracında kullanılan akülerin spesifik enerjisi 125 Wh.kg-1 ve spesifik gücü 

444 W.kg-1’dır. Kokam Yüksek Enerji/Yüksek Güç modelleri 110/100 Wh.kg-1 

spesifik güç ve 490/940 W.kg-1 spesifik enerji sağlayabilmektedir. 

Spesifik güç ve spesifik enerji arasındaki değişimler akülerin karşılaştırılması ve 

seçimi açısından oldukça kullanışlıdır. Ragone grafiği bu iki parametrenin 

karşılaştırıldığı grafiktir. Elektrikli araçlarda yoğun olarak Li-ion aküler tercih 

edilmektedir. Çizelge 3.2’de Li-ion aküye ait enerji ve güç parametreleri 

gösterilmektedir. 

                 Çizelge 3.2 : Li-ion aküye ait enerji ve güç parametreleri 

Parametre Değer 
Spesifik Güç 
[W/kg] 

400 

Spesifik Enerji 
[Wh/kg] 

130 

Verimlilik  
[%] 

92 

Şekil 3.4’de günümüzde genel olarak kullanımda olan akülerin enerji ve güç 

yoğunluklarının Ragone grafiğinde karşılaştırılması gösterilmektedir [12]. 

3.2.7 Şarj verimliliği 

İdeal şartlarda, bir akü tüm şarjını geri vermelidir. Fakat kayıplardan dolayı bu 

durum asla gerçekleşemez. Akünün şarj verimliliği her aküde farklı bir değerdedir. 

Bu değişim, akü tipi, ortam sıcaklığı ve şarj sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Ayrıca 

akünün şarj durumunun da verime etkisi bulunmaktadır. Örneğin akü şarj seviyesi 

%20’den %80’e çıkarken verimlilik %100’e yakınken, son %20’lik kısımda 

verimlilik büyük oranda düşmektedir.  
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Şekil 3.4 : Akülerin enerji yoğunluğu ve spesifik güç grafiği 

3.2.8 Enerji verimliliği 

Enerji verimliliği akünün verebileceği enerji ile akünün tam kapasite şarj edilmesi 

için gereken enerjinin oranıdır. Electrikli araçlarda yüksek enerji verimliliğine sahip 

akülerin kullanılması tercih edilmektedir. Akünün hızlı şarj ve deşarj edilmesi enerji 

verimliliğini düşüren faktörlerdir. Akünün akıma bağlı deşaj verimi: 

ş 1 	   (3.4)

Akü iç direnci R ile gösterilmektedir. Birimi ohm’dur. E, akünün açık devre 

gerilimidir. ECE-EUDC ve US06 yüksek performans çevrimlerine göre deşarj verimi 

ortalama olarak %96 olmalıdır. Aynı değer şarj edilmesi durumu için de kabul 

edilmiştir. Bunlar gözönünde bulundurularak şarj-deşarj durumları için ortalama %92 

verim kabul edilmiştir [14]. 

3.2.9 Kendi kendini deşarj hızı 

Aküler, kullanılmadığı zaman da deşaj olmaktadır. Bu duruma kendi kendini deşarj 

etme durumu denir. Çevresel koşullar ve akü tipi farklı faktörler bu durumu 

etkilemektedir.  
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3.2.10 Akü geometrisi 

Akü içerisindeki hücrelerin şekilleri farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak 

dikdörtgen bloklar şeklinde akü içerisine yerleştirilmişlerdir. Tasarım koşullarına 

göre bilgisayar programları kullanılarak akü geometrisi tasarlanabilir. 

3.2.11 Akü sıcaklığı, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları 

Aküler çoğunlukla normal ortam sıcaklıklarında çalışmaktadır. Yüksek sıcaklığın 

bulunduğu ortamlarda çalışan aküler, çalışmaya başlamadan önce soğutulmaya 

ihtiyaç duyabilir. Aynı durum çok soğuk ortamdaki akülerin çalışmadan önce 

ısıtılmaya ihtiyaç duyması şeklinde de olabilir. Farklı çalışma koşullarındaki aküler 

için ısıtma soğutma ihtiyaçları gözönünde bulundurulmalıdır.    

3.2.12 Akü ömrü ve dip şarj çevrim sayisi 

Günümüzde kullanılan akülerin çoğu yalnızca birkaç yüz çevrim sayısı kadar 

%20’lik dip şarj seviyesinin altına inebilmektedir. Tam çevrim sayısı akünün tipine, 

kullanım koşullarına ve çevresel faktörlere bağlıdır. Akü ömrü açısından oldukça 

önemli bir durum olan dip şarj çevrim sayısı tasarım için önem taşımaktadır. Akü 

maliyetlerinin yüksek olması da akü ömrü parametresini oldukça önemli bir konuma 

getirmektedir.  

3.3 Akülerin Elektrikli Araçlarda Kullanımı 

Günümüzde elektrikli araçlarda en yaygın olarak kullanılan aküler Lityum iyon 
akülerdir. Hibrid elektrikli ve akülü elektrikli araçlarda elektrik motorunun enerji 
ihtiyacı Li-ion akülerden karşılanmaktadır. Çizelge 3.3’te 2009 Toyota Prius’a ait 
tahrik aküsünün parametreleri gösterilmektedir. 

Çizelge 3.2 : 2009 Toyota Prius’a it tahrik aküsü parametreleri 

Tahrik Aküsü 
Akü Tipi Mühürlü Nikel Metal Hidrit 

Akü Çıkış Gücü 28 hp (21 kW) 
Akü Gerilimi 201,6 V 

Hibrid Sistem Net Gücü 110 hp (82 kW) 
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Aküler, elektrik motoru tarafından verilen tahrik kuvvetini belirli süre dahilinde 

karşılayabilmelidir. Ayrıca akülerde depolanan enerji araç içerisinde bulunan 

yardımcı sistemlerinde enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.  

      

Şekil 3.5 : Elektrikli araç içerisinde güç akış şeması 

Elektrikli araçların menzili hesaplanırken araç içerisinde bulunan radyo, klima ve far 

gibi yardımcı sistemlerin de etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Havanın açık ya 

da kapalı veya yağmurlu oluşu ile gece veya gündüz olması gibi faktörler de 

hesaplamalarda göz  önünde bulundurulmalıdır. 

Şekil 3.5’de GM EV1 elektrikli aracının SFUDS sürüş çevrimi yapıldığında elde 

edilen verilerin grafiği görülmektedir. Aracın farklı yardımcı sistemleri açıldığında 

menzilin azaldığı görülmektedir. Enerji kullanan aktif yardımcı sistem sayısı arttıkça 

menzil de azalmaktadır. Sadece radyonun açık olduğu durumda 91 mil gidilebilirken, 

farlar ve ısıtıcı açıldığında menzil 70 mile düşmektedir [14]. 
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     Şekil 3.6 : GM EV1’e ait deşarj durumu-menzil grafiği 

3.4 Akü Modellenmesi 

Elektrikli araçta kullanılan akülerin şarj ve deşarj karakteristikleri kullanılan akünün 

cinsine bağlı olarak değişmektedir. Sürücünün aracı kullandığı yol verilerine bağlı 

olarak menzil hesaplaması yapılırken akünün deşarj karakteristikleri göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

Aracın sürüş karakteristiklerini karşılamak amacıyla aküler 3 şekilde şarj 

edilebilmektedir 

 Hızlı Şarj: araç şarj istasyonunda hızlı 10 ila 15 dakika arasındaki bir 

sürede hızlı şarj edilir. 

 Düşük Güçte Şarj: Akünün sağlıklı bir şekilde şarj olmasını sağlar. Düşük 

güçte şarj edilmesi evlerde, park yerlerinde ve aracın kullanımının sona  
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erdiği ve bir sonraki kullanımı için belirli bir süre geçmesinin beklenebileceği 

yer ve durumlarda tercih edilir. 

 Akü Değişimi: Akü şarj istasyonlarında şarj işleminin yanısıra akülerin 

değişimi de yapılabilir. Gelen aracın deşarj olmuş aküleri, şarj edilmiş aküler 

ile değiştirilir.   

Aracın günlük kullanım rutinine bağlı olarak 3 farklı şarj işleminden bir tanesi 

seçilebilir. Düşük güçte şarj edilmesi evlerde ya da otoparklarda elektrik fiyatının 

ucuz olduğu ve şebekede talep gücünün az olduğu zamanlarda yapılabilmesi 

açısından avantaj sağlar. 

Tez çalışması kapsamında kullanılan akü modeli MATLAB/Simulink programı 

içerisinden alınmıştır. Akünün şarj durumu, akımı ve gerilimi çıktı olarak modele 

verilirken, yol durumuna bağlı olarak çekilen akım modele girdi olarak verilmiştir. 

Akünün şarj ve deşarj durumları modellemede önem taşımaktadır. Akünün şarj 

durumunun (SOC) belirlenmesi ve şarj istasyonlarından ne kadarlık bir şarj 

durumunda ayrılacağının hesaplanması gerekmektedir.  

 

                                

Şekil 3.7 : Batarya modeli 
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Akünün şarj karakteristiğine bağlı olarak şarj istasyonlarından ayrılırken SOC %85 

olarak tanımlanmıştır. Akünün şarj edilmesi iki aşamalıdır. Birinci aşamada, akünün 

sabit akımla şarj edilmesiyle hücre gerilim limitine ulaşılır. 2. Aşamada, şarj akımı 

tam şarja yaklaştıkça düşmeye başlar. 2. Aşamaya gelindiğinde SOC değeri %85’e 

ulaşmış olacaktır. 2. aşamanın uzun sürmesi nedeniyle sacece 1. Aşama göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu durumda modelleme ve simülasyonlar esnasında şarj 

istasyonuna uğranıldıktan sonraki SOC değeri %85 olarak belirlenmiştir. Şekil 3.9’da 

Li-ion aküye ait şarj aşamaları gösterilmektedir [13]. 

 

                          Şekil 3.8 : Li-ion akünün şarj aşamaları 

Aküye ait şarj ve deşarj güçlerine ait denklemler: 

Pş V 	i 	Pş 	                                                                                    (3.5) 

P ş V 	i 	P ş 	                                                                             (3.6) 

Akünün gerilimi, akünün açık devre gerilimi ve iç direnci kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Burada Et akünün açık devre gerilimi, ibat akünün akımı ve Riç 

akünün iç direncidir. 

V E 	i R ç                                                                                                 (3.7) 
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Aküye ait açık devre geriliminin hesaplanması denklem 3.8’de verilmiştir. 

E E 	K 	i exp B	x	i                                                                         (3.8) 

Burada, t şarj/deşarj işlemlerinde geçen süre, E0 sabit gerilim, K parametresi Ah-1 

cinsinden polarizayon sabiti, Q maksimum akü kapasitesi (Ah), A eksponansiyel 

gerilim ve B eksponansiyel kapasitedir. (Ah-1)  

Akünün şarj durumu göz önünde bulundurularak aracın toplam enerji kapasitesi 

hesaplanmaktadır. Aracın şarj durumuna bağlı olarak barındırdığı toplam enerji: 

E 	 .	 . 	                                                                                    (3.9)	

Akünün barındırdığı toplam enerji araç yolda ilerlerken harcadığı enerjiye bağlı 

olarak değişmektedir. Belirlenen rotada ilerlerken karar noktalarında akünün o anki 

şarj durumuna bağlı olarak barındırdığı enerji, aracın gideceği yollarda harcanacak 

olan enerjiler ile karşılaştırılarak minimum enerjinin harcanacağı yolu seçmesinde ya 

da karar mekanizmasındaki diğer parametreler doğrultusunda seçim yapılırken sınır 

değer olarak kullanılmıştır. 
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4.  ELEKTRİK MOTORU VE TAHRİK SİSTEMİ 

4.1 Giriş 

Elektrikli araçlarda tahrik, elektrik motoru vasıtasıyla sağlanmaktadır. Elektrik 

motoru, aküden aldığı enerjiyi tahrik kuvvetine dönüştürür ve bu kuvvet aktarma 

organları kullanılarak tekerleğe iletilir. Elektrikli araçlarda 4 farklı tipte elektrik 

motoru kullanılabilir. Bunlar: 

 DC Motor 

 Asenkron Motor 

 Sürekli Mıknatıslı Motor 

 Anahtarlamalı Relüktans Motoru 

Bu motorlar içerisinden araçta sürekli mıknatıslı DC elektrik motoru PMG132 

kullanılmaktadır. Güç yoğunluğunun ve ilk kalkış momentinin yüksek olması 

sebebiyle bu model kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.1 : PMG 132 elektrik motoru 
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4.2 Elektrik Motorlarının Elektrikli Araçlarda Kullanımı 

Elektrik motorları elektrikli araçlarda farklı konfigürasyonlarda kullanılabilmektedir. 

Tez konusu olan TESLA Yakıt Hücreli Elektrikli Aracı’nda motor tahriği zincir dişli 

mekanizması üzerinden tekerleğe verilmektedir. Dişli oranı modelleme ve denemeler 

sonrasında belirlenmiştir.  

Araçta kullanılan elektrik motorunun farklı gerilimlerdeki çalışma karakteristikleri 

göz önünde bulundurulduktan sonra çalışma gerilimi 24 V olarak seçilmiştir. Daha 

yüksek gerilimler prototip araç içerisinde tehlike yaratabileceğinden ve 24 V değeri 

tahrik kuvveti, hız,.. gibi kriterleri karşıladığından tercih edilmemiştir. 

 

Şekil 4.2 : TESLA aracının elektrik motoru ve tahrik mekanizması 

4.3 DC Motor Karakteristikleri 

Simülasyonlarda kullanılacak olan elektrik motoru parametreleri PMG 132 daimi 

mıknatıslı DC elektrik motorundan alınmaktadır. PMG 132 elektrik motoru sahip 

olduğu özelliklerden dolayı oldukça avantajlıdır. Çizelge 4.1’de PMG 132 elektrik 

motoruna ait karakteristik özellikler verilmektedir. 
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Çizelge 4.1 : PMG 132 Elektrik motorunun gerilime bağlı parametreleri 

Gerilim 24V 36V 48V 60V 72V 
Akım 110 A 110 A 110 A 110 A 110 A 

Güç 2,20 kW 3,50 kW 4,74 kW 5,97 kW 7,22 kW 

Hız 1080 d/dk 1700 d/dk 2300 d/dk 2870 d/dk 3480 d/dk 

Çalışma Modu S1 S1 S1 S1 S1 

Kısa Zamanlı 
Çalışma 

200 A     

Tork 38 Nm     

 

Farklı çalışma gerilimleri modellemelerde göz önünde bulundurulmuştur. Elektrik 

motoru modellenirken kullanılan diğer özellikler Çizelge 4.2’de verilmektedir. 

Çizelge 4.2 : PMG 132 elektrik motoru özellikleri 

Parametre Değer 

Tork 20 Nm 

Atalet 0,025 kgm2 

Endüktans 0,019 mH 

Direnç 16 mOhm 

Sistem Koruma IP 20 

Ağırlık 11 kg 

PMG 132 motoruna ait olan Gerilim,  Hız, Tork ve Akıma ait karakteristik 

özelliklerin bulunduğu diyagram şekil 4.2’de verilmektedir. Motor, araç dinamil 

modelinden gelen tahrik kuvveti ihtiyacına cevap verirken çekilen akım hesaplanır. 

Ayrıca motora verilen gerilim değeri motorun hızını da kontrol etmektedir. Motor 

kontrolcüsü vasıtasıyla motorun hızı ayarlanır. Zincir dişli mekanizmasında tek bir 

oran kullanılmıştır. Bu orana göre çekiş kuvveti ve hız tekerleğe aktarılmaktadır. 
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Şekil 4.3 : PMG 132 elektrik motoru 24 V çalışma karakteristikleri 

 

Şekil 4.4 : Fırçalı daimi mıknatıslı elektrik motorunun verim haritası 

Şekil 4.3’de fırçalı daimi mıknatıslı elektrik motoruna ait verim haritası verilmiştir 

[14]. 

4.4 Elektrik Motorunun Modellenmesi 

Elektrik motorunun modellenmesi elektrik motorunun basit eşdeğer modelinden 

yararlanılmıştır.  
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Şekil 4.5 : Sabit mıktanıslı DC elektrik motoru eşdeğer devresi 

Vt gerilimi devir sayısını belirlemektedir. Araç modelinde Vt gerilimi motor 

sürücüsü tarafından ayarlanmaktadır. Eşdeğer devreden elde edilen denklemler 

denklem 4.1 ve 4.2’de verilmektedir. 

                                                                              (4.1) 

                                                                                   (4.2) 

 

Denklem 4.1 ve 4.2’de yer alan parametreler, 

Vt: Gerilim kaynağından gelen gerilim [V] 

Ia: Armatür akımı [A] 

Ra: Armatür Direnci [Ω] 

Laa: Armatür endüktansı [mH] 

Km: Tork sabiti [Vs/rad] 

wm: motor hızı [devir/dak] 

Te: Motor torku [Nm] 

TL: Yük torku [Nm] 

Bm: Motor sabiti [Mms] 

J: Motorun ataleti [Kgm2] 

şeklindedir. PMG 132 motoruna ait parametreler kullanılarak şekil 4.6’da 

gösterilmekte olan motor modeli oluşturulmuştur. 
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Şekil 4.6 : PMG 132 elektrik motoru simulink modeli 
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5.  ELEKTRİKLİ ARACIN MODELLENMESİ 

5.1 Giriş 

Elektrikli aracın modellenmesi bölümünde, simülasyonlarda kullanılacak olan taşıt 

modelinin çıkarılması sunulmaktadır. Elektrikli aracın performans ve menzilinin 

hesaplanması içten yanmalı motorlu taşıtlara oranla daha kolaydır. 

Önceki bölümlerde elektrikli araca ait akü ve elektrik motoruna ait modeller 

çıkarılmıştır. Aracın boyuna dinamik modeli aracı hareket ettirmek için gerekli tahrik 

kuvvetinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Belirlenen yol boyunca, yola ait 

parametreler girilerek elektrik motorunun vermesi gereken minimum tahrik kuvveti 

hesaplanır ve bu tahrik kuvvetini sağlamak için çekilmesi gereken akım akü 

modeline girdi olarak verilir. Akü modeli bu ihtiyacı karşılarken geriye kalan şarj 

durumunu yol seçim modeline vererek karar mekanizmasının kısıtlarını belirler.  

5.2 Tahrik Kuvvetinin Belirlenmesi 

Elektrik motorunun vermesi gereken minimum tahrik kuvveti araca etkiyen direnç 

kuvvetleri hesaplanarak bulunur. Araca yol boyunca, yuvarlanma direnci, 

aerodinamik direnç, yokuş tırmanma direnci ve ivmelenme direnci etkimektedir. 

5.2.1 Araca etkiyen kuvvetler 

Aracın boyuna dinamik modelinin çıkarılmasında araca etkiyen kuvvetlerin 

çıkarılması gerekmektedir. Bu kuvvetlere bağlı olarak gerekli tahrik kuvveti 

hesaplanacaktır. Gerekli tahrik kuvvetinin bulunması ile motor gücü ve akülerin 

kapasitesinin belirlenmesi mümkün olacaktır. 

Araca sürüş sırasında etkiyen direnç kuvvetleri: 

  Yuvarlanma Direnci 

  Aerodinamik Direnç 

  Yokuş Direnci 
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  İvmelenme Direnci 

olarak sıralanmaktadır. 

5.2.1.1 Yuvarlanma direnci 

Yuvarlanma büyük oranda, aracın tekerleği ile yol arasındaki sürtünmeye bağlıdır. 

Aracın tekerlek aksamı ve vites sisteminin de yuvarlanma direncine etkisi 

bulunmaktadır. Yuvarlanma direnci aynı şartlarda büyük değişiklik 

göstermediğinden sabit kabul edilebilir. Yuvarlanma direncine aracın hızının etkisi 

çok fazla değildir. Aracın ağırlığı yuvarlanma direncine büyük oranda etki eder. 

μ   (5.1) 

Bu denklemde µrr yuvarlanma direnç katsayısıdır. Yuvarlanma direnç katsayısına 

etkiyen ana faktörler tekerleğin türü ve tekerlek basıncıdır. Tekerlek basıncının 

düşük olması yuvarlanma direnç katsayısını arttırırken, yüksek tekerlek basıncı da 

yuvarlanma direnç katsayısını düşürmektedir. 

5.2.1.2 Aerodinamik direnç 

Aerodinamik direnç, aracın şasisinin çevresinden geçen havanın şasiye sürtünmesi 

ile ortaya çıkan dirençtir. Aracın aerodinamik direnci projeksiyon alanı, yan aynalar, 

aracın şekli ile araç üzerindeki kanat ve hava kanalları gibi birçok faktöre bağlıdır. 

Aerodinamik direnç kuvveti aşağıdaki formülden elde edilir. 

  (5.2) 

Bu denklemde, ρ hava yoğunluğunu, A aracın projeksiyon alanını, υ aracın hızı Cd 

ise aerodinamik direnç katsayını göstermektedir.  

Cd katsayısı aracın tasarımı ile yakından ilişkilidir. Elektrikli araçların daha esnek bir 

tasarıma sahip olmasından dolayı elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara 

göre daha avantajlıdır.  

Hava yoğunluğu 25ᵒC’de 1,25 kg.m-3 ’tür. Aracın projeksiyon alanı araca önden 

bakıldığında görülen alan olup birimi m2 ‘dir. Aracın hızı da m/s olarak alındığında, 

aerodinamik direnci Newton biriminden bulunmuş olur. 
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5.2.1.3 Yokuş direnci 

Aracın yokuş direnci, aracın yokuş boyunca etkiyen ağırlığından bulunmaktadır. 

Yokuş direncine etkiyen faktöler yokuşun eğim açısı ve aracın ağırlığıdır. Yokuş 

direnci de diğer direnç kuvvetleri gibi Newton cinsinden hesaplanır. 

sin   (5.3)

5.2.1.4 İvmelenme direnci 

Aracın hızında bir değişim meydana geldiğinde, araca etkiyen kuvvetlerde bir 

değişim meydana gelecektir. Aracın lineer ivmelenmesi için araca bir kuvvet 

etkimesi gerekmektedir. Bu da Newton’un 2. hareket yasasında belirtilmiştir. 

  (5.4)

Bu kuvvet sadece lineer ivmelenme durumu için geçerlidir. Araç içerisinde dönen 

parçalarında bulunmasından dolayı bir de rotasyonel ivmelenme söz konusu 

olacaktır. 

  (5.5)

Bu formülde G vites oranını, ηg transmiyon mekanizması verimini, I motorun rotor 

kısmının ataletini, r tekerlek yarıçapını, α ise ivmelenme değerini göstermektedir. 

Dönen kısımların direnç kuvvetini hesaplanması karmaşık olacağından bunun yerine 

denklem 7.4’teki aracın ağırlığına %5 oranında ilave yapılmaktadır.  

5.2.1.5 Tahrik kuvveti 

Toplam tahrik kuvveti (Fte) araca etkiyen tüm kuvvetlerin toplamına eşit olmalıdır. 

Bu durumda toplam tahrik kuvveti aşağıdaki gibidir: 

  (5.6)

Frr: Yuvarlanma direnci [N] 

Fad: Aerodinamik direnç [N] 

Fhc: Yokuş çıkma direnci [N] 
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Fla: Lineer ivmelenme direnci [N] 

Fwa: Açısal ivmelenme direnci [N] 

Aracın ivmelenme dirençleri olan Fla ve Fwa yavaşlama sırasında negatif değer 

almaktadır. Yokuş çıkma direnci Fhc de yokuş aşağı inerken negatif değer almaktadır. 

5.3 Elektrikli Aracın Modellenmesi 

Araca etkiyen boyuna dinamik kuvvetler elektrik motorundan verilmesi gereken 

çekiş kuvvetini belirler. Aracın boyuna dinamik kuvvetlerinin modellenmesinde 

temel olarak TESLA aracının parametreleri alınmıştır. 

 

Şekil 5.1 :  TESLA aracı boyutları 

TESLA aracına ait parametler Çizelge 5.1’de verilmektedir. 

Çizelge 5.1 : TESLA aracı model parametreleri 

TESLA Özellikler 

Ağırlık 250 kg (180 kg Şasi + 70 kg Sürücü) 

Boyutlar 2,4m x 1,2m x 1,2m 

Projeksiyon Alanı 0,964 m2 

Tekerlek Yarıçapı 0,25 m 

Dişli Oranı 1,47 

Çalışma Gerilimi 24 V 

Elektrik Motoru PMG 132 

Akü Kapasitesi 60 Ah 
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Araca ait parametreler göz önünde bulundurularak, araca etkiyen direnç 

kuvvetlerinin çıkarılması gerekmektedir. Şekil 5.2’de araca etkiyen direnç 

kuvvetlerinin hıza bağlı değişim grafiği gösterilmektedir.  

 

Şekil 5.2 : Direnç kuvvetleri – hız grafiği 

5.3.1 Araç performansının belirlenmesi 

Günümüzde kullanılan içten yanmalı motorlu konvansiyonel taşıt güç sistemleri, 

yakıt ekonomisi ve emisyon gazları açısından birçok dezavantajı beraberinde 

getirmektedir. Genel olarak içten yanmalı motorlu taşıtlar gereken performans 

kriterlerinin 10 katını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır [5].  

Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşabilmesi için içten yanmalı motorlu 

araçlara yakın performans sergilemeleri beklenmektedir. Maksimum hız, ivmelenme, 

yokuş tırmanma kabiliyeti ve menzil performans kriterleri olarak alınmaktadır. 

TESLA aracının ulaşabileceği maksimum hız 72 km/h olarak tasarlanmıştır. 

Katıldığı yarışlarda, yarış kısıtlarına uygun olarak tasarlanmasından dolayı bazı 

performans kriterleri kısıtlanmıştır. 
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Aracın performansını tayin etmek için dişli oranının doğru belirlenmesi büyük önem 

taşımaktadır. TESLA aracında tek bir dişli oranı olduğundan dolayı optimum çalışma 

ve performans koşullarını sağlayacak bir dişli oranının belirlenmesi gerekmektedir. 

Maksimum hıza bağlı dişli oranı denklem 5.7’de verilmektedir. 

.
. 3,6                                                                                                     (5.7) 

Elektrik motorunun çalışma gerilimi 24 V olarak seçildiğinden dolayı bu hızdaki 

maksimum devir hızı 1080 rpm’dir. Farklı maksimum hız seviyeleri için dişli oranı 

Çizelge 5.2’de verilmektedir. 

Çizelge 5.2 : Maksimum hıza bağlı dişli oranları 

Maksimum Hız (km/h) Dişli Oranı 

40 2,5447 

60 1,6965 

70 1,4137 

Bir aracın ulaşabileceği maksimum hız, düz yolda, sabit hızda giderken araca etkiyen 

direnç kuvvetleri altında hesaplanmaktadır. Bu direnç kuvvetleri, aerodinamik direnç 

ve yuvarlanma direnç kuvvetleridir. Bu durumda aracın azami hızı, tahrik kuvveti 

eğrisiyle toplam direnç kuvveti eğrisinin kesiştiği noktadır. Ancak elektrikli araçta 

maksimum hızı sınırlayan etken elektrik motorunun devir sayısıdır. Dişli oranı 

küçüldükçe ulaşılabilecek maksimum hız miktarı artmaktadır. Dişli oranının 

küçülmesi maksimum hız sınırını arttırırken, elektrik motorundan tekerleklere giden 

tork miktarını düşürmektedir. Bu durum aracın yokuş çıkabilme kabiliyeti ve 

ivmelenme performansı azalmaktadır. 

5.3.2 İvmelenme performansı: 

İvmelenme performansı, aracın kalkış konumundan belli bir hıza ulaşıncaya kadar 

geçen süre ile ilgilidir. Şekil 5.3’de aracın durağan halden 40 km/h hıza çıkana kadar 

geçen süredeki ivmelenme performansı gösterilmektedir. PMG 132 elektrik motoru 

kısa süreli olarak maksimum tork vermektedir. Araç durağan halden, belirlenen hıza 

yaklaşık 4 saniyede ulaşmaktadır. Elektrikli araçlar kalkışta yüksek tork verebilme 
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avantajı ile içten yanmalı motorlu araçlara avantaj sağlamakta ve daha hızlı 

ivmelenebilmektedir. Bu çalışmada akü kapasitesi çok sınırlı olduğundan aracın 

maksimum hızı düşürülmüştür ve buna uygun bir ivmelenme performansı 

yakalanmıştır. 

 

Şekil 5.3 : Elektrikli aracın ivmelenme performansı 

Elektrikli aracın ivmelenmesi sırasında kattetiği mesafe de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Bu durumda durağan halden, önceden belirlenmiş 40 km/h hıza 

ulaşana kadar kattetiği mesafe şekil 5.4’de gösterilmektedir. İlk kalkış anlarında 

fazladan akım çekilmesi akü ömrüne olumsuz yönde etkimektedir. Akü ömrünü 

koruma amacıyla daha düşük seviyelerde sabit akımların çekilmesine özen 

gösterilmektedir. Bazı performans kriterleri için olumsuz etki yaratamasına rağmen 

uzun vadede ekonomik etkileri çok daha fazladır.  
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Şekil 5.4 : 0’dan 100 m’ye ulaşmak için geçen süre – mesafe grafiği 

5.3.3 Lastik yol arası maksimum tutunma ve maksimum çekiş kuvveti: 

Lastikle yol arasındaki sürtünme katsayısı dolayısıyla tutunma yol şartı ve lastik 

tipine göre farklılık gösterir. Kuru asfalt yolda bu değer 0.8 iken yol şartlarının 

bozulması tutunmayı azaltır ve tekerlekten yola aktarılabilecek çekiş kuvveti düşer. 

Ayrıca araç seyir halindeyken ön ve arka aks yükleri de değişim gösterir. Bu değişim 

eğrileri Şekil 5.5’de verilmektedir. Hız arttıkça arka aksta oluşan tepki kuvveti 

artarken, ön akstaki tepki kuvveti azalmaktadır. Elektrikli aracın arkada bulunan tek 

tekerleğinden tahrik verilmektedir. Bu durumda yüksek hızlara çıkıldığında aracın 

stabilitesini korumak için arka tarafta bulunan zincir dişli mekanizmasının bu 

kuvvetlere maruz kaldığında dahi salınım yapmadan tahrik kuvvetini maksimum 

seviyede tekerleğe aktarması gerekmektedir. İvmelenme sırasında arka ve ön 

tekerleklerden yola aktarılabilecek maksimum çekiş kuvvetleri göz önünde 

bulundurulduğunda. Yol eğimi arttıkça arka akstan iletilebilecek kuvvet artarken, ön 

aks tepkisi dolayısıyla çekiş kuvveti de azalır. Sonuç olarak, arkadan çekiş ve yüksek 

dişli oranı kullanımı elektrikli aracın çekiş performansı açısından daha elverişli 

olmaktadır. 
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Şekil 5.5 : Ön ve arka aks tepki kuvvetleri 

5.3.4 Direnç kuvvetlerinden gerekli güç hesabına geçiş: 

Taşıta etkiyen direnç kuvvetleri, önemli ölçüde taşıt hızına, yol eğimine ve 

ivmelenme isteğine bağlıdır. Yüksek hızlarda aerodinamik direncin etkisi artmakta 

iken düşük hızlarda yuvarlanma direnci daha önemli hale gelmektedir.  

Elektrik motorunun en çok akım çektiği bölümler ivmelenme ve yokuş çıkılan 

bölümlerdir. Aracın farklı yol koşullarındaki ve durumlarındaki güç ihtiyacını daha 

iyi analiz edebilmek için “ECE-47 driving cycle” çevriminin bir benzeri araç 

modelinde uygulanmıştır. Bu çevrime göre, araç durağan halden 40 km/h hızına 7 

saniyede çıkmaktadır ve bu hızını 43 saniye boyunca korumaktadır. Bu sürenin 

sonunda hızı 15 saniyede 20 km/h’a düşer ve bu hızı da 35 saniye boyunca 

sürdürmektedir. Sonraki 8 saniyelik zaman diliminde aracın hızı sıfıra düşmekte ve 2 

saniye boyunca araç hareketsiz beklemektedir. Simülasyon çevrimi bu şekilde sona 

ermektedir. Çevrimin toplam süresi 111 saniyedir. Şekil 5.6’da çevrimin hız zaman 

grafiği gösterilmektedir. 
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Şekil 5.6 : ECE-47 Driving Cycle 

Bu çevrim boyunca zamana bağlı olarak taşıta düz yolda etkiyen hareket direnç 

kuvvetleri ayrı ayrı ve toplam olarak Şekil 5.7’de verilmektedir. 

 

Şekil 5.7 : ECE 47’ye göre etkiyen direnç kuvvetleri  
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Şekil 5.8 :  Toplam direnç kuvveti 

Grafikten aracın çevrimi sağlayabilmesi için hangi zaman aralığında ne kadarlık 

tahrik kuvvetine ihtiyaç duyduğu görülebilmektedir. Direnç kuvvetinin negatif 

olduğu zamanlarda araç yavaşlamakta ya da yokuş inmektedir. Bu bölgelerde, 

elektrik motorundan tahrik tekerleğine kuvvet aktarımı olmamaktadır. Direnç 

kuvvetlerinin belirlenmesinin ardından, elektrik motorunun her bir zaman aralığında 

sağlaması gereken güç miktarı belirlenmektedir.  

 

 

Şekil 5.9 : Güç eğrileri 
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Şekil 5.9’daki güç eğrilerinden mavi ile çizilen, direnç kuvvetlerinin hız ile 

çarpılmasından elde edilen güç miktarıdır. Bu değer transmisyon verimine bölünerek 

motor çıkış gücü elde edilmektedir. Zincir dişli mekanizmasından oluşan 

transmisyon verimi yaklaşık olarak %90 alınmaktadır. Kırmızı çizgiyle gösterilen 

motor giriş gücü ise, motor çıkış gücünün motor verimine bölümünden elde 

edilmektedir. Elektrik motorunun verimi, motor torkuna ve hızına bağlı olarak 

değişim gösterse de hesaplamalarda motor verimi ortalama %85 olarak kabul 

edilmiştir. Elektrik motorunun giriş gücü aynı zamanda, aküden elektrik motoruna 

verilmesi gereken güçtür. Elektrik motoru 24 V’luk gerilimle çalışırken gereken güç 

miktarı kadar akım aküden çekilmektedir.  

Elektrik motorunun sürüş sırasında çektiği akım, özellikle aküler açısından önem 

teşkil etmektedir. Aküden daimi olarak yüksek akım çekilmesi durumunda, akünün 

deşarj zamanı kısaltmaktadır. Bu durum akü ömrünü olumsuz etkilemektedir. 

Özellikle aracın ilk kalkış anında ve ivmelenme durumlarında, elektrik motoru 

yüksek tork ihtiyacını karşılayabilmek için yüksek miktarda akım çekmektedir. Bu 

durumdan dolayı elektrikli aracın ivmelenme süreleri mümkün olduğunca kısa 

tutulmalıdır. Şekil 5.10’da elektrik motorunun çektiği akım miktarlarının ECE-47 

sürüş çevrimine göre değişimi gösterilmektedir. Elektrik motorunun aracın ilk kalkış 

anında çektiği yüksek akım miktarını azaltmak için elektrik motorunun sağladığı tork 

miktarını azaltmak gerekmektedir. Bu durumu sağlamak için, dişli oranının 

arttırılması bir çözüm yolu olarak seçilebilir. Dişli oranının arttırılması, ivmelenme 

süresini de kısaltacağından dolayı yüksek miktarda akımın çekildiği süre de 

azalacaktır. Ancak, dişli oranının arttırılması aracın çıkabileceği maksimum hızı 

düşürmektedir. Bu durumda enerji kullanımı düzenlenirken, maksimum hızdan 

feragat edilmektedir. 
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Şekil 5.10 : Elektrik motorunun çektiği akım miktarının zamanla değişimi 

5.4 Elektrikli Araç Simulink Modeli 

Elektrikli araca ait tüm kısımlar biraraya getirilerek simulinkte elektrikli araç modeli 

oluşturulmuştur. Modelde akü, elektrik motoru, taşıt dinamik denklemleri ve 

senaryolara ait alt sistemler bulunmaktadır. Şekil 5.11’de elektrikli araca ait simulink 

modeli gösterilmektedir.  

 

Şekil 5.11 : Elektrikli araç simulink modeli 
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Yol verileri alınarak elektrikli araç parametrelerine göre aracı hareket ettirecek tahrik 

kuvveti taşıt dinamik modelinde hesaplanmaktadır. Burada aracın hızı ve tahrik 

kuvveti çıktıları verilmektedir. Modelden alınan bu veriler motordan tekerleklere 

verilmesi gereken tahrik kuvvetini oluşturmak için aküden çekilmesi gereken akımın 

hesaplanmasında da kullanılmaktadır. 

 

Şekil 5.12 : Taşıt dinamik modeli 

Önceki bölümlerde açıklanan akü ve motor modellerinin de kullanılması ile 

senaryolar için gerekli girdiler elde edilmektedir.  

Senaryo bloğunda, tez çalışması için hazırlanmış olan 4 farklı senaryonun 

modellemesi yapılmıştır. Her bir senaryo için ayrı bir blok hazırlanmıştır. 

Senaryoların detaylı açıklaması bir Bölüm 6’da verilmektedir.  
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6.  SENARYOLAR 

6.1 Giriş 

Elektrikli aracın yol seçimi simülasyonları için İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa 

Kampüsü içerisindeki yollardan farklı alternatifler seçilerek senaryolar 

uygulanmıştır. Her senaryoda, yol uzunluğu, yol şartları, rota dahilindeki 

istasyonların dağılımı ve varış noktası sayısı değiştirilerek, optimum yol seçim 

sisteminin çeşitli durumlardaki karar mekanizmasının çalışması ve seçimleri 

gözlemlenecektir.  

 

Şekil 6.1 : İTÜ Ayazağa Kampüsü Haritası 

Aracın sürüş sırasında mevcut enerji seviyesi, hedef noktasına kadar olan yolda 

harcanacak enerji göz önünde bulundurularak şarja gerek duyulup duyulmadığına 

karar verecek bir enerji yönetim sisteminin tasarımı yapılmıştır. 
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Şekil 6.2 : Elektrikli araç için yol seçimi karar akış diyagramı 

Karar mekanizmasında, hedef noktasına ulaşıncaya kadar harcanacak enerjinin 

hesaplanması ve enerji seviyesinin yeterliliğinin karşılaştırılmasının yanısıra farklı 

kriterler de uygulanabilmektedir. Enerji harcanımını en az indirmek ve enerji 

verimliliği sağlamak için optimum rota seçimine ek olarak farklı kriterlerin 

uygulanması ile daha geniş kapsamlı bir optimum rota seçimi yapılabilmektedir. 

Rota değişimi için kriterleri arttırdıkça gelişen karar mekanizması daha iyi sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır. Bu sayede çalışmanın uygulanabilirliği artmaktadır. Şekil 

6.3’de en basit rota değişimi gösterilmektedir. Bu değişim için ana kriter aracın sahip 

olduğu akü enerjisinin yol seçenekleri üzerinde harcanacak enerjiler ile 

karşılaştırılması ve şarj durumuna bağlı olarak yolu seçmesidir.  
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Şekil 6.3 : Rota değişimi 

Hedefe  varış göz önünde bulundurulurken hedefe varış süresinin önceliği de 

atanabilmektedir. Özellikle, kargo araçları gibi teslimat zamanının önem taşıdığı 

araçlarda birinci önceliğin teslimatın zamanında yapılması ve sonrasında şarj 

işlemlerinin yapılması olarak sıralanabilir.  

Zaman kısıtlamasının olmadığı durumlarda enerji seviyesi eğer hedefe ulaşmaya 

yetiyorsa, yol üzerindeki şarj istasyonlarına uğramamayı seçebilecek bir karar 

mekanizması oluşturulmuştur. Bu durumda en basit karar alma algoritması olarak 

şekil 6.2’de görülen akış şeması takip edilmektedir. 

Karar mekanizmasında bir başka etken de maliyet olarak gözönünde 

bulundurulmuştur. Şarj maliyetleri düşünülerek rota seçiminin yapılması enerji 

verimliliğinin yanısıra ekonomik olarak da farklı bakış açısı sunmaktadır. Şarj 

istasyonlarındaki elektrik enerjisinin kWh satış fiyatı ile evlerde ve işyerlerinin 

otoparklarında bulunan şarj istasyonlarının kWh enerji satış fiyatı karşılaştırılarak 

enerji maliyetleri arasında da seçim yapılabilmektedir. 

Akü şarj seviyesinin durumuna bağlı olarak akülerin gereksiz şarjı önlenerek akü 

ömrünü uzatmaya ve aküyü korumaya yönelik faktörler de senaryolarda geçerli 

olmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak akünün şarj durumunun (SOC) 

%30’un altındaki değere düşmemesi ve şarj istasyonlarında %85’in üstündeki 

değerden sonra şarj olmadığı kabul edilmiştir.  

Dolum süresi de rota planlamasında yer almaktadır. Eğer enerji seviyesi tüm rotalar 

için yeterli ise, ulaşılacak son noktada dolum yapılması öngörülmüştür. Bu durumda 

şirketler için şirket otoparklarında mesai bitiminden sonra dolum yapılması ya da 
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kişisel kullanımdaki araçlar için eve dönüldüğünde elektrik enerjisi fiyatının daha 

ucuz olduğu gece saatlerinde şarj işleminin yapılması düşünülmüştür. 

6.2 Senaryo 1 

Araç, hedef noktasına giderken, aküsünde bulunan enerji (ESOC) hedef noktasına 

gitmek için gerekli olan enerji (Ehedef) miktarını karşılayamamaktadır. Bu durumda, 

araç yol üzerindeki şarj istasyonuna uğramak zorundadır. Şarj istasyonuna uğramak 

için yolda harcayacağı toplam enerji (EŞarjİst) aküdeki mevcut enerjiden az 

olduğundan dolayı şarj istasyonuna uğrayabilecektir. 

Bu senaryoda amaç, aracın akü şarj durumuna bağlı olarak hedefe ulaşması için 

gideceği yolu seçerek optimize etmesidir. Alternatif yollar üzerinde harcanacak 

enerjiler karşılaştırılarak en az enerji harcanacak yol, akünün şarj durumuna bağlı 

olarak seçilmektedir.  

 

 

Şekil 6.4 : Senaryo 1 

Yol optimizasyonunda karar verme aşamasında kısıtlar; 

ESOC < Ehedef                                                                                                             (6.1) 

ESOC ≥ Eşarj ist                                                                                                            (6.2) 

Eşarj ist ≤ ESOC < Ehedef                                                                                               (6.3) 

Şeklindedir. Bu durumda şarj istasyonu ve hedefe ulaşma süreleri de göz önünde 

bulundurularak yolda harcanacak olan enerjiler hesaplanmaktadır.  

Eşarj ist= Pbat_out.tist                                                                                                     (6.4) 

EHedef 

EŞarj İst 
EŞarj İst  Dönüş 
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Ehedef= Pbat_out .thedef                                                                                                  (6.5) 

Denklem 6.4 ve 6.5’de hesaplanan enerjiler aracın o anki şarj durumuna bağlı olan 

enerjisi ile karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmanın sonucunda enerji seviyesine 

bağlı olarak optimum rota seçimi yapılır. Şarj istasyonuna uğradıktan sonra hedefe 

ulaşması için harcanacak enerji EŞarj İst Dönüş de eklendiğinde şarj istasyonuna uğrayıp 

hedefe ulaşması için harcanacak olan toplam enerji bulunmuş olacaktır.  

EToplam=Eşarj İst + Eşarj ist dönüş                                                                                      (6.6) 

Toplam enerji harcanımı izlenerek akünün depoladığı enerji seviyesi tespit edilir. 

Buna bağlı olarak akünün şarj ihtiyacı ve miktarı tespit edilmiş olur. 

6.3 Senaryo 2 

Araç, Hedef’e giderken akü şarj durumuna bağlı olan enerjisi Hedef’e gidecek Ehedef 

enerjisini karşılayamamaktadır. Bu durumda, araç yol üzerinde bir şarj istasyonuna 

uğramak zorundadır. Şarj istasyonuna uğraması için yolda harcayacağı toplam enerji 

Eşarj ist aküdeki mevcut enerjiden daha az olduğundan dolayı şarj istasyonuna 

uğrayabilecektir. Yol üzerinde birden fazla şarj istasyonu olması durumu bu 

senaryoda işlenmektedir. Yol üzerindeki şarj istasyonlarına olan mesafelerde 

harcanacak olan enerji miktarları karşılaştırılacak ve bunlardan en düşük olanı 

seçilecektir.  

Bu senaryoda amaç, aracın akü şarj durumuna bağlı olarak hedefe ulaşması için 

gideceği yolu birden fazla şarj istasyonunun varlığında optimize etmesidir. Akünün 

dip deşarj olmaması için en uygun şarj istasyonu seçilecektir. Alternatif yollar 

üzerinde harcanacak enerjiler karşılaştırılarak en az enerji harcanacak yol akünün 

şarj durumuna bağlı olarak seçilmektedir. Ayrıca şarj işlemi yapılan şarj 

istasyonundan hedefe ulaşıncaya kadar olan yolda harcanacak enerji de göz önünde 

bulundurulacak ve aracın ikinci defa şarja ihtiyaç duymaması sağlanacaktır. 
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Şekil 6.5 : Senaryo 2 

6.4 Senaryo 3 

Bu senaryoda araç, iki farklı hedef noktasına ulaşmak için yola çıkacaktır. Hedefler 

Hedef 1 ve Hedef 2 olarak belirlenmiştir. Hedef noktalarına giderken akü şarj 

durumuna bağlı olan enerjisi hedef’e gidecek Ehedef enerjisini karşılayabilme durumu 

incelenecektir. Hedef 1’e ulaşmaya yetecek enerji seviyesine sahipse, araç yol 

üzerinde bir şarj istasyonuna uğramadan Hedef 1’e gidecektir. Burada sadece hedefe 

ulaşacak enerji seviyesi değil aynı zamanda ikinci şarj istasyonuna ulaşmak için 

gerekli enerji seviyesi de hesaplanarak seçim işlemine tabii tutulacaktır. Hedef 1’e 

ulaştıktan sonra Hedef 2’ye giderken yolda 2. şarj istasyonuna uğranacaktır. Burada 

şarj işlemi yapıldıktan sonra Hedef 2’ye gidilecektir.  

Bu senaryoda amaç, aracın akü şarj durumuna bağlı olarak birden çok sayıda hedefe 

ulaşması için gideceği yolu birden çok sayıda şarj istasyonunun varlığında optimize 

etmesidir. Akünün dip deşarj olmaması için en uygun şarj istasyonu seçilecektir. 

Ayrıca hedefe ulaşmanın önceliği de uygulanmış olacaktır. Önceki yöntemde olduğu 

gibi Alternatif yollar üzerinde harcanacak enerjiler karşılaştırılarak en az enerji 

harcanacak yol akünün şarj durumuna bağlı olarak seçilmektedir. Ayrıca şarj işlemi 

yapılan şarj istasyonundan hedefe ulaşıncaya kadar olan yolda harcanacak enerji de 

göz önünde bulundurulacak ve aracın ikinci defa şarja ihtiyaç duymaması 

sağlanacaktır. 
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6.5 Senaryo 4 

Bu senaryoda araç, Hedef’e giderken akü şarj durumuna bağlı olan enerjisi Hedef’e 

gidecek Ehedef enerjisini karşılayabilme durumu incelenecektir. Bu durumda, araç yol 

üzerindeki şarj istasyonuna uğrayıp uğramamayı seçecektir. Şarj istasyonuna 

uğraması durumunda şarjdan dolayı oluşacak maliyet ile Hedef noktasına ulaşması 

durumunda Hedef noktasında şarj durumunda oluşacak maliyetler karşılaştırılarak 

ekonomik boyutlar ortaya çıkarılacaktır.  

Bu senaryoda amaç, aracın akü şarj durumuna bağlı olarak hedefe ulaşması için 

gideceği yolu optimize etmesinin ekonomik getirilerini ortaya koymaktır. Alternatif 

yollar üzerinde harcanacak enerjiler karşılaştırılarak en az enerji harcanacak ve en 

düşük şarj maliyetine sebep olacak yol akünün şarj durumuna bağlı olarak 

seçilmektedir. Büyük araç filoları bulunduran firmalar için oldukça büyük bir 

ekonomik kazanç sağlanabilmektedir. Kişisel olarak da aylık ve yıllık bazda 

maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir. 
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7.  SİMÜLASYONLAR VE SONUÇLARIN ÇIKARILMASI 

7.1 Giriş 

Bu bölümde, araca ait alt sistemler olan akü ve elektrik motoru ile yol verileri alt 

sisteminin tez çalışması kapsamında oluşturulan senaryolara uygulanması ve bu 

simülasyonların sonuçları verilmektedir. Önceki bölümlerde bahsedilen tüm alt 

sistemler birleştirilerek optimum yol seçimi karar mekanizması ile birleştirilerek 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

7.2 Simulink Modeli 

Taşıtın yola bağlı olarak ihtiyaç duyduğu tahrik kuvveti isteği motora verilmektedir. 

Elektrik motoru modelinde, ihtiyaç duyulan tahrik kuvveti verilmektedir. Akü 

modelinden, elektrik motorunun ihtiyaç duyulan tahrik kuvvetini sağlamak için 

çekmesi gereken akım gelmektedir. Çekilen akım değerlerine göre akünün şarj 

durumu değişim göstermektedir. Bu değişim miktarları ve harcanan toplam enerji 

miktarları senaryolarda optimum rota seçimi için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 7.1 : Elektrikli aracın simulink modeli 
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7.3 Senaryo 1 Simülasyon Sonuçları 

Senaryo 1’e göre yapılan simülasyonlarda aracın şarj istasyonu ile hedef noktası 

arasında karar vermesi amaçlanmıştır. Senaryoya göre, araç şarj istasyonuna 

ulaşıncaya kadar harcayacağı enerji ile hedef noktasına ulaşıncaya kadar harcayacağı 

enerjileri akünün mevcut enerjisi ile karşılaştırmış ve hedefe ulaşmak için yeterli 

enerjisi olmadığı için şarj istasyonuna gitmiştir.  

 

Şekil 7.2 : Senaryo 1 yol haritası 

Şekil 7.2’de Senaryo 1 içerisindeki yollar, hedef ve şarj istasyonu gösterilmektedir. 

Araç, ilk yola çıkış anından itibaren karar noktasına ulaşıncaya kadar olan hız-zaman 

ve güç-zaman grafikleri çıkarılmıştır. Bu veriler kullanılarak akünün karar noktasına 

kadar harcadığı toplam enerji miktarı bulunmuştur. 

Akünün başlangıç şarj durumuna bağlı olan enerji miktarından, karar noktasına kadar 

harcanan enerji miktarı çıkarılmıştır. Kalan enerji miktarının yol seçeneklerinden 

hangisine yeteceği belirlenmiştir. 

 

Şekil 7.3 : Başlangıç noktasından karar noktasına kadar hız-zaman grafiği 

X1 Yolu X2 Yolu 

X3 Yolu X4 Yolu 

Karar 
Noktası 
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Şekil 7.3’de gösterildiği gibi aracın maksimum hızı olan 50 km/h hıza ulaşması 8.7 

saniye sürmektedir. Bu sürenin sonunda araç düz yolda sabit hızla seyrederek karar 

noktasında durmuştur. 

 

Şekil 7.4 : Karar noktasına ulaşıncaya kadar harcanan güç-zaman grafiği 

Şekil 7.4’de gösterilmekte olan güç-zaman grafiğinde, aracın karar noktasına gelene 

kadar yolda harcadığı güç miktarı gösterilmektedir. Aracın ivmelendiği zaman 

aralığında çekilen güç miktarı, sabit hızda gidilen zamanda harcanan güç miktarından 

çok daha fazla olmuştur. Elektrikli araçlarda en çok enerjinin harcanan bölgenin 

ivmelenme aralığı olduğu bu grafikten görülebilmektedir.  

Araç, yola %50 şarj durumu ile çıkmıştır. Bu durumda aracın kullanabileceği enerji 

toplam akü enerjisinin %20’sidir. Bu durumda aracın yolda harcayabileceği toplam 

enerji miktarı 288 Wh’tir. 

Araç karar noktasına gelene kadar geçen 217,4 saniyelik sürede toplam 21,68 Wh 

enerji harcamıştır. Bu durumda geriye 266,32 Wh’lik enerjisi kalmıştır. Hedef 

noktası, karar noktasından 9,032 km uzalıktadır. Hedef noktasına ulaşmak için yolda 

harcanacak olan enerji miktarı 515,93 Wh olarak hesaplanmıştır. Aracın barındırdığı 

mevcut enerji miktarı yolda harcanacak olan enerji miktarını karşılayamamaktadır. 

Aynı anda şarj istasyonuna olan mesafede harcanacak olan enerji miktarı da 

hesaplanmıştır. Şarj istasyonuna ulaşmak için gerekli enerji miktarı yaklaşık olarak 

193,78 Wh olarak hesaplanmıştır. Bu durumda araç, şarj istasyonuna gitmeyi 

seçmiştir. Şekil 7.5’de şarj istasyonuna giderken harcanan güç miktarının grafiği 

gösterilmektedir. 
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Şekil 7.5 : Şarj istasyonuna ulaşmak için yolda harcanan güç-zaman grafiği 

Araç bu seçimi yaparken mevcut enerji kapasitesiyle yol seçeneklerinde harcanması 

öngörülen minimum enerji miktarları ile karşılaştırmasını yapmaktadır. Bunun 

sonucunda aracın aküsünün dip deşarj bölgesine girmemesi sağlanmıştır. Çizelge 

7.1’de Senaryo 1’e ait yolların verileri ve bu yollarda harcanan minimum enerji 

miktarları verilmiştir. 

Çizelge 7.1 : Senaryo 1 yol verileri 

Yol Mesafe (m) Eğim(ᵒ) Süre (sn) 
Harcanan 

Enerji (Wh) 

X1 9032,0 4 657,6 515,93 

X2 5802,7 2 425,4 193,78 

X3 2907,4 0 217,4 28,12 

X4 9032,0 3 657,6 408,74 

Şarj istasyonuna uğrandığı zaman akünün, %80 oranında şarj edildiği kabul 

edilmektedir. Böylece akünün uzun süren son şarj bölümünde harcanan vakitten 

tasarruf edilmiştir. Araç şarj istasyonundan ayrılırken enerji kapasitesinin hedefe 

gitmeye yeterli olup olmadığı hesaplanmıştır. Şekil 7.6’da X4 yoluna ait güç-zaman 

grafiği verilmiştir. 
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Şekil 7.6 : X4 yolu güç-zaman grafiği 

Araç, eğer optimum rota seçimini yapmamış olsaydı, hedefe ulaşamadan enerjisi 

bitmiş olacaktı. Bu durumda araç yolda kalmış olacak ve akü dip deşarj edilmiş 

olacaktı. 

7.4 Senaryo 2 Simülasyon Sonuçları 

Senaryo 2’de, bir önceki senaryodaki şarj istasyonuna ya da  hedefe gidiş 

değerlendirmesine ek olarak, yol üzerindeki farklı şarj istasyonlarının bulunması 

durumunda seçim yapılması işlenmiştir. Şekil 7.7’de Senaryo 2’ye ait yol haritası 

verilmektedir.  

 

Şekil 7.7 : Senaryo 2 yol haritası 

Başlangıç anında aracın şarj durumu %50 olarak belirlenmiştir. Bu durumda toplam 

olarak 288 Wh enerji barındırmaktadır. Hedef noktasına giden X2 yolunda 

harcanacak olan toplam enerji miktarı 622,99 Wh olarak hesaplanmıştır. Bu durumda 

araç, hedefe ulaşamamaktadır.  

Sonraki adımda, şarj istasyonlarına giden yollarda harcanacak enerji miktarları 

karşılaştırılmıştır. 1 numaralı şarj istasyonu başlangıç noktasından 5,802 km 

X1 Yolu 

X2 Yolu 

X3 Yolu 

X4 Yolu 

X5 Yolu 

Başlangıç 

Şarj İstasyonu 1 

Şarj İstasyonu 2 

Hedef 
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uzaklıktadır ve bu yolda harcanacak olan enerji 262,71 Wh olarak hesaplanmıştır. 2 

numaralı şarj istasyonu başlangıç noktasına 5,802 km mesafededir. Bu mesafede 

harcanacak olan toplam enerji miktarı 124,81 Wh’dir. Bu durumda,  

ESOC>Eşarjist1>Eşarjist2                                                                                                (7.1) 

Olmaktadır. Araç, 2 numaralı şarj istasyonu üzerinden gitmeyi seçmiştir. Burada bir 

başka kriter de şarj istasyonlarından hedefe olan uzaklıklar ve bu yollarda harcanacak 

olan enerji miktarlarıdır. Şarj istasyonu 1 üzerinden hedefe gidildiğinde, toplam 

290,83 Wh enerji harcanmaktadır. Şarj istasyonu 2 üzerinden gidildiğinde ise 318,59 

Wh enerji harcanmaktadır. Akünün başlangıç enerji miktarı şarj istasyonları 

üzerinden direkt olarak hedefe gitmeye yetmemektedir. Burada ayrıca farklı yol 

seçeneklerinde harcanacak olan enerji miktarları da karşılaştırılmıştır. 

Şarj istasyonu 1’den hedefe ulaşmak için kalan mesafe 13 km’dir. Kalan yolda 

harcanacak olan enerji miktarı 363,56 Wh’dir. 

 

Şekil 7.8 : Şarj istasyon 1’e gitmek için yolda harcanan güç-zaman grafiği 

Şekil 7.8’de 1 numaralı şarj istasyonuna gitmek için harcanan güç-zaman grafiği 

gösterilmektedir. Şekil 7.9’da da 2 numaralı şarj istasyonuna gitmek için harcanan 

güç-zaman grafiği gösterilmektedir. 
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Şekil 7.9 : Şarj istasyonu 2’ye gitmek için yolda harcanan güç-zaman grafiği 

Senaryo 2 kapsamındaki yollara ait veriler ve yollarda harcanan enerji miktarları 

çizelge 7.2’de verilmektedir. 

Çizelge 7.2 : Senaryo 2 yol parametreleri 

Yol Mesafe (m) Eğim(ᵒ) Süre (sn) 
Harcanan 

Enerji (Wh) 

X1 5802,7 3 425,4 262,71 

X2 9032,0 5 657,6 622,99 

X3 5802,7 1 425,4 124,81 

X4 2907,4 0 217,4 28,12 

X5 5802,7 2 425,4 193,78 

7.5 Senaryo 3 Simülasyon Sonuçları 

Senaryo 3’de, bir önceki senaryoya ek olarak birden fazla hedefin bulunması durumu 

eklenmiştir. Senaryo 3’ e ait simülasyonlarda birden fazla sayıda hedefe gidilmesi 

gereken bir durumda  yol üzerindeki şarj istasyonu seçeneklerinden hangisine 

uğranılması gerekliliği ya da şarj istasyonlarına gidilmeden direkt olarak hedeflere 

gidilmesi durumları işlenmiştir. Şekil 7.10’da Senaryo 3’e ait yol haritası 

verilmektedir. 
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Şekil 7.10 : Senaryo 3 yol haritası 

Başlangıç noktasından şarj istasyonu 1’e kadar olan X1 yolunda 2,907 km’lik mesafe 

bulunmaktadır. Bu yol üzerinde toplam 28,12 Wh’lik enerji harcanmaktadır. Şarj 

İstasyonu 1 ile Hedef 1 arasındaki X2 yolu 5,802 km’dir ve harcanan enerji miktarı 

124,81 Wh’dir. X3 yolunda 262,71 Wh ve X4 yolunda da 622,99 Wh enerji 

harcanmaktadır.     

Başlangıç anında aracın şarj durumu %80’dir. Bu durumda araç 720 Wh’lik enerji 

barındırmaktadır. Aracın rotası üzerindeki yolları katettikçe enerji miktarı 

azalacaktır. Şekil 7.11’de X1 yoluna ait güç-zaman grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 7.11 : Şarj istasyonu 1’e ulaşıncaya kadar harcanan güç-zaman grafiği 

Araç, Şarj İstasyonu 1’e giden yolda harcanacak olan enerji miktarı ile hedefe gidilen 

yolda harcanan enerji miktarını karşılaştırmıştır. Toplam enerjisi hedefe gitmeye 

yetmektedir. Bu durumda araç Hedef 1’e gitmiştir. Ayrıca burada bir başka kriterde 

Hedef noktalarında şarj istasyonlarının bulunup bulunmaması durumudur. Hedef 1 

noktasında şarj istasyonunun bulunmadığı kabul edilmiştir ve araç Hedef 1’e 

geldiğinde şarj miktarı harcanan enerjiler çıkarıldığında kalan miktar olarak yola 

devam etmiştir. Şekil 7.12’de Hedef 1’e giden yolda harcanan enerji miktarı 

gösterilmektedir. 

X1 Yolu X2 Yolu X3 Yolu X4 Yolu Başlangıç 
Hedef 

Şarj İstasyonu 1 Şarj İstasyonu 2 
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Şekil 7.12 : Hedef 1’e ulaşıncaya kadar harcanan güç-zaman grafiği 

Araç, hedef 1’e ulaştıktan sonra önünde bulunan yolda harcanacak olan enerji 

miktarları hesaplanmış ve optimum yolun seçimi yapılmıştır. Bu durumda aracın 

hedef noktasına varması için gerekli enerji miktarı 885,7 Wh olarak hesaplanmıştır. 

Aracın Hedef 1’e kadar harcadığı enerji miktarları çıkarıldığında geriye 

kullanılabilecek enerji miktarı 567,07 Wh’lik bir enerji kalmaktadır. Enerji miktarları 

karşılaştırılmış ve araç, Hedef 2’ye gitmeden önce Şarj İstasyonu 2’ye gitmeyi 

seçmiştir.  

Çizelge 7.3’de yollara ait parametreler ve harcanan enerji miktarları gösterilmektedir. 

Çizelge 7.3 : Senaryo 3 yol verileri 

Yol Mesafe (m) Eğim(ᵒ) Süre (sn) 
Harcanan 

Enerji (Wh) 

X1 2907,4 0 217,4 28,12 

X2 5802,7 2 425,4 124,81 

X3 5802,7 3 425,4 262,71 

X4 9032,0 5 657,6 622,99 
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7.6 Senaryo 4 Simülasyon Sonuçları 

Senaryo 4’de, diğer senayolardan farklı olarak, aracın şarj maliyetleri gözönünde 

bulundurması işlenmiştir. Aracın hedefe ulaşabilme durumu değerlendirilirken, enerji 

harcanım kriterlerine ek olarak kaybedilen enerjinin şarj edilmesi maliyeti de 

gözönünde bulundurulmuştur. Şekil 7.13’de Senaryo 4’ün yol haritası 

gösterilmektedir 

 

 

Şekil 7.13 : Senaryo 4 yol haritası 

Başlangıç noktasından, şarj istasyonuna kadar olan mesafede harcanacak olan güç-

zaman grafiği Şekil 7.14’de gösterilmektedir. X1 yolunda harcanan toplam enerji 

miktarı 515,93 Wh’tir.  

 

Şekil 7.14 : X1 yolunda harcanan güç-zaman grafiği 

Şarj istasyonu ile hedef arasındaki X2 yolunda harcanan güç-zaman grafiği Şekil 

7.15’de gösterilmektedir. Bu yolda harcanan toplam enerji miktarı 193,78 Wh’tir. 

Aracın başlangıç anındaki şarj durumu %80 olarak kabul edilmiştir. Bu durumda 

aracın hedefe gitmeye yetecek kadar enerjisi bulunmaktadır. Burada aracın, şarj 

istasyonu ya da hedefte durduğu zamanlarda şarj edilmesi durumunda enerji 

maliyetlerinin ne kadar olacağı hesaplanmıştır. 

Başlangıç 

Şarj İstasyonu 

Hedef 
X1 Yolu X2 Yolu 
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Şekil 7.15 : X2 yolunda harcanan güç-zaman grafiği 

Hedefe ulaşmak için harcanacak olan toplam enerji miktarı 709,71 Wh’tir. Eğer şarj 

istasyonuna uğransaydı şarj edilecek miktar 515,93 Wh olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 

Şarj istasyonundan hedefe kadar gidilen yolda harcanan enerji kaybı olacaktır. Bu 

durumda hedefe ulaşıldığında tekrar şarj ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Her iki durum 

için şarj maliyetleri (M) aşağıdaki gibidir. 

ş                                                                                              (7.2) 

                                                                                              (7.3) 

Eğer hedef noktası garaj ya da ev gibi son durak ise, akünün %100 olarak şarj 

edilmesi gerekmektedir. Bu durumda denklem 7.3’e toplam enerjinin %20’si kadar 

enerjinin şarj maliyeti eklenmektedir. 

 %                                                                                (7.4) 

Aracın şarj istasyonunda şarj olması durumunda günlük kullanım zamanından kayıp 

olmaktadır. Aracın yaklaşık 2 saatlik şarj edilmesi, ticari işletmelerde kullanılan 

araçlar için 2 saatlik mesai saati kaybı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 

Denklem 7.2’ye mesai saati kaybı maliyetinin de eklenmesi gerekmektedir. 

 ş %                                                              (7.5) 

Şarj maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan enerji maliyeti, evlerde elektrik 

enerjisinin kWh satış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır. Hedefe ulaşıncaya kadar 

harcanan enerji miktarı elektrik enerjisinin kWh satış fiyatı ile çarpıldığında maliyet 

ortaya çıkmaktadır. Elektriğin kWh satış fiyatı yaklaşık olarak 0,085 TL olarak 

alınmıştır. Bu durumda hedefe gidiş maliyeti Denklem 7.6’da verilmektedir. 
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 0,085 %                                                                      (7.6) 

Bu durumda toplam maliyet 0,8568 TL olmaktadır.  

Şarj istasyonlarında kullanılan enerjinin satış fiyatı en az 1 TL olarak öngörülmüştür. 

Ayrıca, şarj istasyonundaki maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan mesai ücreti 

asgari ücretin günlük 8 saat mesai yapmasının karşılığında çıkan miktar olarak 

hesaplanmıştır. Bu durumda saatlik maliyet 3,5 TL olmaktadır. İki saatlik mesaide 

kayıp 7 TL olmaktadır. Bu verilere bağlı olarak şarj istasyonuna uğramanın 

maliyetinin hesaplanması Denklem 7.7’de verilmektedir. 

ş 0,085 %                                                        (7.5) 

Bu durumda şarj maliyeti 7,55 TL olmaktadır. Bu maliyetlere bağlı olarak araç direkt 

olarak hedefe gitmiştir. 

Çizelge 7.4 : Senaryo 4 yol verileri 

Yol Mesafe (m) Eğim(ᵒ) Süre (sn) 
Harcanan 

Enerji (Wh) 

X1 9032,0 4 657,6 515,93 

X2 5802,7 2 425,4 193,78 

Doğrudan 
Hedefe 

Gidilen Yol 

14834,7 4 - 2 1083 709,71 
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8.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

8.1 Çalışmanın Uygulama Alanı 

Elektrikli araçların, günümüz içten yanmalı motorlu konvansiyonel taşıtlarını 

performans olarak yakalamış durumdadır. Maksimum hız, ivmelenme ve menzil 

kriterlerinde oldukça başarılı olan elektrikli araçların dezavantajlarından biri şarj 

işlemleridir.  

Tamamen elektrikli araçlarda tek enerji kaynağı olan akünün uzun şarj işlemleri içten 

yanmalı motorlu araçların kısa yakıt dolum süreleri karşısında kullanımı 

zorlaştırmaktadır. Şarj işlemlerinin kısaltılmasının yanısıra elektrikli araçların içten 

yanmalı motorlu araçlara oranla tek yakıt dolumunda kısıtlı olan menzillerinin efektif 

kullanımı da ayrı bir önem taşımaktadır. Elektrikli aracın şarj durumuna bağlı olarak 

yol optimizasyonunun yapılması ile, enerji en verimli şekilde kullanılmaya 

çalışılmaktadır. Şarj edilme sayısını en aza indirerek zaman kazanılmakta, böylece 

elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bu çalışmada yapılan optimum rota seçimi şarj işlemlerini bir düzene sokmuştur. 

Böylece şarj işlemleri için kaybedilen süre en aza indirilmiştir.  

Şarj işlem sürelerinin yanısıra akünün aşırı şarj ya da deşarj edilmesi önlenmiştir. 

Akü belli alt ve üst şarj durumlarında çalıştırılarak akü ömrü uzatılmıştır. Ayrıca 

aküdeki enerjinin en verimli şekilde kullanılması sağlanmıştır.  

Enerji verimliliğinin arttırılması ile birlikte karbon gazı emisyonlarının salınımı 

düşürülmektedir. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasına katkıda 

bulunarak elektrikli araçların günlük hayatta kullanımının yaygınlaşma süresi 

düşürülmektedir.  

Optimum yol seçiminin yapılması ile elektrikli araçların kullanım maliyetlerinin 

düşürülmesi sağlanmıştır. Elektrik enerjisinin daha ucuz olduğu zamanlarda şarj 

işleminin yapılmasına olanak sağlanarak enerji maliyetleri düşürülmüş, mesai saatleri 

dışında şarj işleminin yapılması ile iş gücü kaybı önlenmiştir. 
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Aracın rotasının sınırlı olması ve yolların önceden sabit olarak girilmesi zorunluluğu 

modelin günlük hayatta aktif olarak kullanılmasını kısıtlayan bir durumdur. Aracın 

yolda harcanacak enerjiyi doğru şekilde hesaplaması için yol haritalarına ihtiyaç 

duymaktadır. GPS sisteminin geliştirilerek bu verileri aktif olarak sağlayabilmesi 

durumunda aracın günlük hayatta trafikte rahatça kullanım imkanı olacaktır.  

Bu çalışma, tüm elektrikli araçlarda uygulanabilir olmaktadır. Şirket araçları ya da 

kişisel kullanımdaki elektrikli araçlarda bu yönlendirme sisteminin uygulanabilir 

olması modelin en önemli avantajlarından biridir. 

8.2 Gelecek Projeksiyonları 

Elektrikli araçların kullanımının giderek artması bu araçların kullanımını 

kolaylaştırmak için yapılması gereken çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Şarj 

istasyonlarının artması ile evlerde, otoparklarda ve şirketlerin kendi garajları gibi çok 

sayıda yerde şarj imkanı sunulmaktadır. 

Elektrikli araçların optimum rotayı seçmesi için iletişim teknolojilerinin ve yol 

bilgisi altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece yapılan hesaplar daha 

isabetli olacaktır. Ayrıca aracın, hedefe ulaşmak için kalan mesafeyi ve yol bilgisini 

aldığı durumlarda aracın motor hızının optimizasyonu da yapılabilecektir. Bu da 

enerjinin verimli kullanılmasını arttıracaktır. 

Bu sistem ticari işletmelere de büyük kolaylık getirmekte ve tasarruf imkanı 

sunmaktadır. Geniş araç filolarının şarj işlemlerinin optimum hale getirilmesi ile şarj 

maliyetleri düşük seviyelere inebilecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şarj 

istasyonlarına uygulanması ile hangi istasyonda ne kadarlık enerji olduğunun 

bilgisinin araçlara aktarmasıyla şebekeden bağımsız olarak şarj işlemleri 

yapılabilecektir. 

Akü, elektrik motoru, taşıt dinamiği ve iletişim sistemlerindeki tüm teknolojik 

gelişmeler direkt olarak elektrikli araçlara uygulanabilir durumdadır. Bu sayede 

elektrikli araçların kullanımı ve optimum yol seçimi algoritması gibi çalışmalar 

gelecek vaadetmektedir.    
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