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BĐR ELEKTRĐK TAHRĐKLĐ OTOMOBĐLĐN MODELLENMESĐ VE 

SĐMULASYONU 

ÖZET 

Sanayi devrimi ardından enerji gereksiniminin sürekli artması, enerji kaynağı olarak 
fosil yakıtlarının kullanılması  ve bu kaynakların yıllar geçtikçe azalmaya başlamış 
olması enerji gereksiniminin karşılanması için insanoğlunu farklı çözümlere 
yöneltmiştir. Fosil kaynaklı yakıtların rezervlerinin sürekli azalması ile, yakıt 
fiyatlarının sürekli olarak artması bu kaynaklara hakim olma savaşlarını ortaya 
çıkartmıştır. Ayrıca artan dünya nüfusu içinde kullanım oranı her geçen gün artan 
fosil kaynaklı yakıtların çevre kirliliğine etkileri yadsınamayacak düzeylere 
gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kaynaklı yakıtlarının alternatifi olarak 
kullanılmaya başlanmış ve her geçen gün fosil kaynaklı yakıtların yerini almaya 
devam etmektedir.  

Mekanik enerji gereksinimini karşılamak amaçlı bulunan ilk makineler buhar 
makineleridir. Ancak verimlilikleri sebebiyle buhar makineleri yerine fosil kaynaklı 
dizel,benzin ve benzeri kaynaklar ile beslenen sistemler geliştirilmiştir. Sürekli artan 
akaryakıt fiyatları ve bunun ötesinde çevreye salınan karbon monoksit değerlerinin 
yüksek olması  yüzünden  akaryakıt kaynaklı araçların yerini öncelikle hibrit araçlar 
ve ardından elektrikli araçlar almaya başlamıştır. 

Hibrit araçlar mekanik enerji gereksinimlerini içten yanmalı ve elektrikli motorlardan 
sağlamaktadırlar. Hibrit araçların verimlilikleri ve karbon monoksit salınım oranları 
içten yanmalı motorlu araçlaradan daha iyi sonuçlar vermektedir. Hibrit araçların bir 
sonraki adımı olan elektrikli araçlar ise sadece elektrik enerjisi ile çalışmakta ve sıfır 
karbon monoksit salınım değerleri ve verimlilikleri açısından binek otomobilleri 
daha iyi sonuçlara taşımaktadır.  

Bu tez çalışması kapsamında sadece elektrik motoru ile tahrik edilen otomobillerin 
dinamik olarak modellenmesi ve dinamik modelin PLC ile simulasyonu yapılacaktır. 
Otomobilin temel bileşenleri olan; araç dinamiği, motor modeli, akü modeli ve 
rejeneratif fren modeli oluşturulacaktır. Oluşturulan modeller SCL dili ile PLC için 
fark denklemeleri oluşturularak gerçek zamanlı simulasyonları yapılacaktır. Elektrik 
tahrikli otomobillerde en önemli konular arasında yer alan akü modelleri arasındaki 
farklar incelenerek verimlilik ve güvenlik açısından en uygun model tespit edilmeye 
çalışılacaktır. Motor seçimi konusunda güç, ağırlık ve verimlilik seçim kriteri olacak 
ve en uygun model simulasyon modeli yardımıyla bulunmaya çalışılacaktır. 
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ELECTRIC PROPULSION VEHICLE MODELLING AND SIMULATION 

SUMMARY 

Constantly increasing energy requirements after the industrial revolution, the use of 
fossil fuels as an energy source, and these resources have begun to decline over the 
years different solutions have led human beings to meet energy needs. Continuous 
reduction in reserves of fossil fuels, with fuel prices increasing constantly battles to 
be dominated by these sources revealed. In addition, the increasing world population 
is increasing every day in the utilization rate of fossil fuels, the effects of 
environmental pollution levels, is undeniable. Renewable energy sources, fossil fuels 
had been used as an alternative to fossil fuels every day and continues to take its 
place. 

The first machines, which is steam machines, to correspond the energy requirements. 
However, due to efficiencies of steam machines instead of fossil diesel, petrol and 
other resources have been developed with the fed systems. Ever-increasing fuel 
prices and high levels of carbon monoxide released into the environment beyond that 
due to the fuel-source vehicles, and then electric vehicles or hybrid vehicles began to 
take its place. 

Hybrid vehicles provide the mechanical energy requirements of internal combustion 
and electric engines. Hybrid cars provides better results besides of internal 
combustion engine vehicle for carbon monoxide emission rates of efficiency. Hybrid 
electric vehicles are the only vehicles in the next step in working with electrical 
energy and zero carbon monoxide emission levels and efficiencies are better results 
in terms of passenger cars. 

Of this thesis driven by an only electric motor cars in the dynamic modeling and 
dynamic simulation of the model will be made with by PLC. the model will be 
created for basic components of the car, vehicle dynamics, engine model, battery 
model and regenerative braking. Models with the SCL language to the PLC real-time 
simulation of difference equations will be formed. Electric battery-driven cars are 
among the most important issues by examining the differences between models in 
terms of productivity and security will be determined the most appropriate model. 
The simulation model will be help the selection of the engine power, weight and 
efficiency which will be the most appropriate model selection criteria. 
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1.  GĐRĐŞ 

Hızla artan dünya nüfus ve bunun paralelinde insanoğlunun gereksinimlerinin 

karşılanması için gereken enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji kaynakları 

eski çağlardan itibaren değişiklik göstererek günümüze gelmiştir. Enerji üretimi için 

kaynak olarak kömür, petrol, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklar kullanılmaktadır. 

2004 yılı verilerine göre Türkiye enerji gereksiniminin % 77’lik kısmı termik enerji 

santrallerinden, % 23’lük kısmı ise hidroelektrik güç santrallerinden karşılanmıştır. 

2020 yılında Türkiye’de enerji gereksiniminin 109218 MW olması ve elektrik 

enerjisi üretiminin %28’inin hidroelektrik, %31’inin doğal gaz, % 15’inin linyit, % 

9’unun nükleer, %8’inin ithal kömür, %7 sinin petrol, %1 inin taşkömürü 

santrallerinden yapılması gerektiğini düşünmektedir [1]. Ticari yapılar, konutlar, 

ulaşım ve endüstri tesisleri, enerji gereksinmi olan başlıca birimlerdir. Londra’da 

yapılan bir araştırmada, tüm enerji gereksinimleri içinde ilk sırayı %61 ile yapılar 

(ticari yapılar ve konutlar), ikinci sırayı %28 ile ulaşım araçları almaktadır [2]. 

Ulaşım sektörü içinde enerji kullanımda ilk sırada % 50 enerji tüketimi ile 

otomobiller bulunmaktadır. Önemli bir teknolojik buluş olan otomobilin tarihi 19. 

yüzyılda enerji kaynağı olarak buharın kullanılmasıyla başlar ve içten yanmalı 

motorlarda petrolün kullanılmasıyla devam eder. Günümüz otomobillerinde 

kullanılan yakıtlar neredeyse tamamı petrol kaynaklı yakıtlardan oluşmaktadır. 

Günümüzde alternatif enerji kaynakları ile çalışan otomobillerin üretilmesi 

konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. 

Enerji gereksinimi karşılama amaçlı kullanılan kaynakların doğaya çok büyük 

zararları bulunmaktadır. Enerji üretimi sırasında doğaya salınan tüm atıklar çevre ve 

insan sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Ulaşım amaçlı enerji kullanımı göz önüne 

alındığında, toplam enerji gereksiniminin %28’ini oluşturan ulaşım araçlarının 

genellikle fosil kaynaklı yakıtları kullanmaları ve bu kaynakların enerji dönüşümü 

sonucu  önemli miktarlarda zehirli gaz salgıladığı bilinmektedir. Ulaşım araçlarında 

kullanılan akaryakıt veya elektrik enerjisi kaynakları arasında kömür, ham petrol ve 

doğal gaz yer almaktadır. Kullanılan yakıtların yanması sonucunda çıkan gazların 
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muhteviyatında, sulfur, kurşun, yanmamış hidrokarbonlar, karbondioksit ve su 

bulunmaktadır. Geliştirme çalışmaları ile yakıtlardan sulfur ve kurşun ayrıştırılmış, 

yanmamış karbonların kullanım oranı artırılmış ve sonuç olarak yanma sonucu çıkan 

atıklar sadece karbondioksit ve su olarak günümüze gelmiştir. Bir Mega-Joule enerji 

için enerji kaynakları karbondioksit salınımı açısından kıyasalandığında; ham petrol 

kaynaklı yakıtların 73,0 gram, doğal gazın 52,8 gram karbon saldığı tespit edilmiştir. 

Elektrikli araçlarda kullanılan elektriğin de enerji kaynağından üretildiği 

düşünüldüğünde dolaylı olarak elektrikli araçlarında çevreye etkileri olduğu kabul 

edilmektedir. Çizelge 1.1’de Farklı enerji kaynağı ve farklı araç türlerine göre, enerji 

kaynağı CO2 içeriği, kaynaktan tekere verimlilik ve CO2 emisyon değerleri 

verilmiştir [3].  

Çizelge 1.1: Yakıt çeşitlerine göre tüketim ve KarbonMonoksit salınım değerleri. 

Teknoloji Örnek Araç Enerji Kaynağı 

                CO2 Đçeriği 

Kaynaktan-Tekere  

 Verimlilik        CO2 Emsiyonu 

Doğal Gaz Honda CNG 
Doğal 

Gaz 
52,8 g/MJ 0,32 km/MJ 166,0 g/km 

Hidrojen 

Hücresi 
Honda FCX 

Doğal 

Gaz 
52,8 g/MJ 0,35 km/MJ 151,7 g/km 

Dizel VW Jetta 
Ham 

Petrol 
73,0 g/MJ 0,48 km/MJ 152,7 g/km 

Benzin 
Honda Civic 

VX 

Ham 

Petrol 
73,0 g/MJ 0,52 km/MJ 141,7 g/km 

Hibrit 

(Gaz/Elektrik) 
Toyota Pirius 

Ham 

Petrol 
73,0 g/MJ 0,56 km/MJ 130,4 g/km 

Elektrik 
Tesla 

Roadster 

Doğal 

Gaz 
52,8 g/MJ 1,15 km/MJ 46,1 g/km 

Çizelge 1.1’den görülebileceği gibi kaynaktan tekere verimlilik ve CO2 emisyon 

değeri olarak doğal gaz ana kaynaklı elektrikli otomobil diğer enerji kaynakları ve 

teknolojilere göre verimliliği ve emisyon oranı önemli miktarda düşüktür. 

Son yıllarda benzin veya mazot yakıtlı araçların alternatifi olarak, hibrit araçlar 

geliştirilmeye başlamıştır. Hibrit araçlar akaryakıttan üretilen mekanik enerjisi 

elektrik enerjisine dönüştürerek, elektrik motorlarında bu enerjisi kullanan araçlardır. 

Hibrit araçları, sadece elektrik enerjisi depolayan ve tahrik gücü olarak sadece 

elektrik enerjisi kullanan elektrikli otomobiller izlemektedir. Günümüzde elektrikli 
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otomobil seri üretimine geçen bazı firmalar bulunmakla birlikte, araba üreticilerinin 

çoğu bu konuda araştırmalar yapmakta ve prototipler geliştirmektedir. Elektrikli 

otomobillerin kullanımında göze çarpan başlıca problemler; menzilinin az olması, 

akü ömrü problemleri, şarj süresinin kısalığı ve şarj istasyonlarının bulunmamasıdır. 

Bu problemler, elektrikli otomobilleri, akaryakıtlı otomobiller karşısında arka plana 

düşürmektedir. Ancak güç elektroniği ve mekanik tasarım sistemleri gün geçtikçe 

gelişmekte ve bu problemlerin aşılacağı görülmektedir. Elektrikli otomobillerin 

enerji başına mesafe değerleri, verimlilikleri ve en önemlisi çevreye zehirli gaz 

yaymamaları, elektrikli otomobilleri akaryakıtlı otomobiler karşısında ön plana 

getirmektedir. Elektrikli otomobillerin eksik yanları olan akü ömürleri, şarj süreleri 

ve diğer problemler ile ilgili çok sayıda akademik ve ticari araştırma yapılmaktadır. 

Bu tez çalışmasında ise bir elektrikli otomobile ait dinamik modellerin belirlenmesi 

ve simulasyonun yapılması amaçlanmıştır. Oluşturulan dinamik modeller için fark 

denklemleri çıkarılarak, PLC’ye aktarılacak ve PLC’de simule edilecektir.  
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2.  ELEKTRĐK TAHRĐKLĐ OTOMOBĐL 

Elektrik tahrikli otomobiller temel olarak, Elektrikli Araçlar, Rejeneratif Frenleme ve 

Elektrik Tahrikli Otomobili Oluşturan Birimler olmak üzere 3 ana başlıkta 

incelenecektir. Đlk olarak, elektrikli araçların yapıları ve çalışma prensipleri 

anlatılacak, daha sonra rejeneratif frenleme açıklanarak, elektrik tahrikli otomobili 

oluşturan motor ve akü modelleri incelenecektir. 

2.1 Elektrikli Araçlar 

Elektrikli araçlar motor itiş gücünü, bir şarj edilebilir batarya veya araç üzerinde 

başka bir kaynak veya harici bir kaynaktan elektrik enerjisi olarak alan taşıtlardır. 

Elektrikli araçlara; golf arabaları, endüstriyel kamyon veya traktörler, otomobiller ve 

diğer araçlar örnek olarak verilebilir. Elektrikli araçlarda bataryalarda saklanan 

kimysal enerji, elektrik enerjisine; elektrik enerjisi ise elektrik motorları vasıtasi ile 

mekanik enerjiye çevrilmektedir. Elektrikli araçlar haricinde hibrit araçlarda birden 

fazla enerji kaynağı kullanılabilmektedir. Hibrit araçlar bir içten yanmalı motorun 

tahriki ile uyarılan generator ile elektrik enerjisi üretmekte ve bu enerjinin 

depolanması ve elektrik motoruna iletilerek araçların itiş gücünün elde edilmesi 

mantığı ile çalışmaktadır. Şekil 1’de seri, parallel ve seri-paralel hibrit araç 

modellerinin yapısı verilmiştir [4].  
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Şekil 2.1: Seri, paralel ve seri-paralel hibrit araç modeli yapısı. 

Elektrik otomobillerde ise içten yanmalı bir motor bulunmamaktadır. Enerji kaynağı 

olarak batarya ve fren enerjisi (rejeneratif frenleme) kullanılmaktadır. Elektrikli 

araçlarda araç artı yönde ivmelenirken batarya elektrik motoruna enerji kaynaklığı 

yapmakta, araç eksi yönde ivmelenirken fren kuveti elektrikli motorun bir generator 

gibi çalışması ile bataryanın dolmasını sağlamaktadır. Şekil 2.2’de elektrik tahrikli 

otomobil modelleri verilmiştir. Soldaki modelde kullanılan sistem içten yanmalı 

motorlarda kullanılan sistemdir, içten yanmalı motor ve yakıt deposu, elektrik 

motoru ve batarya grubu ile yer değiştirmiştir. Elektrik motorlarının hız kontrol 

esnekliğinden dolayı vites kutusu kaldırılmış sadece dönüş hareketini tekerleklere 

iletmek amacıyla diferansiyel kullanılmıştır. Sağ kısımdaki modelde ise çekiş veya 

itiş durumundaki (ön veya arka) iki tekerlek doğrudan elektrik motoru ile tahrik 

edilmektedir. Böylece aktarma organları kullanımına gerek kalmamakta, verim ve 

güvenlik kaybının azaltılmasının yanında bakım ihtiyaçları da azalmaktadır [5]. 
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Şekil 2.2: Elektrik tahrikli otomobil modelleri. 

Elektrikli otomobiller akaryakıtlı otomobillerden farklı bilşenlere sahiptir. Şekil 

2.3’te verilmiş olan General Motors EV1 model araçta, sadece akü beslemeli araç 26 

adet kurşun-asit batarya grubundan oluşmaktadır. T şeklinde birleştirilmiş olan 

batarya grubu 312 V nominal gerilim değerine sahiptir. Elektrikli araçlarda, 

rejeneratif frenleme haricinde, aküler tüm enerji ihtiyacını karşılamak zorundadır. 

Akü gurubu aracı tahrik etmek haricinde, ışıklandırma, radio, klima gibi ihtiyaçları 

karşılamaktadır. Şekil 2.3’te enerjisini aküden karşılayan eletrikli otomobil 

bileşenleri gösterilmektedir [6].  
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Şekil 2.3: Enerjisini aküden karşılayan elektrikli otomobil bileşenleri. 

2.2 Rejeneratif Frenleme 

Elektrik tahrikli otomobillerin enerji gereksinimlerini karşılamak için aküde 

depolanan gücün devamlılığını sağlamak için bazı enerji koruma yöntemleri 

geliştrilmiştir. Hareket eden bir aracın enerjisinin geri kazanım yollarından biri 

rejeneratif frenlemedir. Rejeneratif frenleme reostatik frenleme ve genellikle dinamik 

frenleme olarak da bilinir [7]. 

Araç yavaşlarken potansiyel enerji, hareket halindeki aracın kütlesinde saklanır ve 

aracın sabit hızını korur. Araç fren yaptığında veya yavaşladığında, kinetik enerji, 

araç durana kadar ısı, sürtünme veya diğer kayıplar şeklinde, enerjinin formlarına 

dönüşür. Elektrikli araçlarda  rejeneratif frenleme, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştürerek akünün şarj edilmesini sağlar ve bu enerji tekrar motora elektriksel tork 

uygulamak için kullanılır. Temel olarak, sürekli çalışma durumunda motor aracın 

ileri yönde tahrik edilmesini sağlar, frene basıldığı andan  itibaren kontrol devresi 

yardımı ile motor generatör şeklinde çalışmaya başlayarak aküyü doldurur. Bu enerji 

dönüşümü elektrikli otomobillerin menzil değerlerini arttırmaya ve yakıt tüketimini 

azaltmaya yardımcı olur [8]. 
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Şehir içi trafikte, 3000 kg kütleli bir otomobilin hareket etmesi hızlanması ve sabit 

hız ile seyir etmesi için gereken toplam enerji değeri Avrupa için 2.82 MJ’dür. Aynı 

zaman zarfında aracın frenleme süresi toplam sürenin%13.8’ini oluşturmakta ve bu 

sure içinde atılan enerji miktarı  1.76 MJ civarındadır [9]. Fren ile atılan enerji göz 

önüne alındığında %50’den fazla bir geri dönüş olabileceği görülmektedir. 

2.3 Elektrik Tahrikli Otomobili Oluşturan Birimler 

Elektrik tahrikli otomobiller, depolanan yada üretilen tüm tahrik gücünü elektrik 

olarak kullanan ve tüm güç gereksinimlerini elektriksel olarak karşılayan 

otomobillerdir. Elektrikli otomobiller güç üretim birimleri, enerji depolama birimleri, 

güç kontrol birimleri, tahrik mekanizmaları ve motor hız  kontrol birimlerinden 

oluşmaktadır [10]. Tez çalışması kapsamında, elektrikli otomobili oluşturan ana 

birimlerden, güç üretim ve enerji depolama birimleri incelenmiştir. 

2.3.1 Güç üretim birimleri 

Elektrikli otomobillerde güç üretim birimi elektrik motorudur. Kullanılan başlıca 

motor tipleri; DC motorlar(seri ve şönt), asenkron motorlar, fırçalı DC motorlar 

(sabit mıknatıslı) ve anahtarlamalı relüktans motorlarıdır. Bu motorlar IGBT veya 

MOSFET anahtarlaması ile çalışan PWM(Pulse With Modulation) prensibi ile 

çalıştırılmaktadır. 

Elektrikli otomobillerde kullanılan bu tür motorların tamamı enerji ve performans 

gereksinimlerini karşılamaktadır. Ancak her tip motor kendine has bir karaktersitiğe 

sahip olduğundan uygulamaya en uygun modeli belirlemek şarttır. AC motorlar, 

basit, ucuz ve yüksek verimlilikli olmasına karşın kompleks bir control sistemi 

gerektirmektedir. DC motorlar ise kolayca control edilebilmekte fakat diğer 

motorlara göre biraz ağır, pahalı ve çok az miktarda verimlilikleri azdır. DC fırçalı 

motorlar ise neredeyse AC motorlar kadar başarılıdır ancak diğer motorlara göre 

pahalıdırlar. Tüm bu motor modelleri için en yüksek devir değeri 6000 ile 15000 

arasındadır. Sürekli halde ise 1000-2000 devirdir [11]. 
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2.3.2 Enerji depolama birimleri 

Elektrikli otomobillerde diğer araçlar gibi aynı kasadan ve yürüyen aksamlardan 

oluşmaktadır. Ancak elektrikli otomobillerin enerji kaynağı diğer sistemlerden 

tamamen farklıdır ve önemli bir alt sistem durumundadır. Sürekli çalışma durumunda 

ısıtma, soğutma, iklimlendirme, direksiyon yönelimi, frenler ve diğer elektrik 

motorları güçlerini tahrik sistemi için kullanılan enerji kaynağından almaktadır. 

Elektrik tahrikli otomobillerde enerji depolama birimi bataryadır. 

Genel olarak tüm uygulamalarda bataryaların özgül güç ve enerjilerinin yüksek 

olması ve uzun çevrim ömürlerine sahip olmaları beklenir. Enerji kaynağının birim 

kütlede depolanan erenjisi özgül enerji olarak tanımlanamaktadır. Özgül güç ise 

birim enerji kaynağı kütlesinin verdiği güç olarak tanımlanmaktadır. Bataryalar iç 

yapılarına göre farklılıklar göstermektedir, günümüzde kullanımda olan en yaygın 

batarya tipleri arasında; Kurşun-Asit, Nikel-Kadmiyum, Nikel-Metal Hibrit ve 

Lityum-Đyon bataryalar bulunmaktadır. Çizelge 2.1’de farklı tipteki bu bataryalar için 

özellikler verilmiştir [12]. 

Çizelge 2.1: Farklı tiplerdeki bataryaların özellikleri. 

Batarya Teknolojisi Enerji 

yoğunluğu 

Wh/Kg 

Güç 

Yoğunluğu 

W/Kg 

Çevrim 

Sayısı 

Maliyet 

$/kWh 

Kurşun-Asit 40 180 600 60 

Nikel-Kadmiyum 50 120 1500 300 

Nikel-Metal Hidrür 70 200 1000 250 

Lityum-Đyon 130 430 1200 150 

Motor miline indirgenen yükler göz önüne alındığı taktirde, araç kütlesinin sebep 

olacağı enerji miktarı büyük değerlere ulaşmaktadır. Günümüzde prototipleri üretilen 

elektrikli otomobillerin ortalama pil ağırlıkları 400-500 Kg civarındadır. Çizelge 

2.1’de verilen pil teknolojileri içerisinde ağırlık başına düşen güç değerleri açısından 

Lityum-Đyon piller diğer teknolojiler göre daha üstün durumdadır. Neredeyse tüm 

prototip modellerde Lityum-Đyon piller kullanılmaktadır. 
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3.  ELEKTRĐK TAHRĐKLĐ OTOMOBĐLĐN MODELLENMESĐ 

Elektrik tahrikli otomobiller, tasarım çeşitliliklerine göre farklılıklar göstermektedir. 

Aracı oluşturan tekerlerden çekiş veya itiş yapan tekerlere yada dört tekere birden 

motor takılabilmektedir. Bunun yanı sıra tek bir elektrik motoru kullanılarak bir 

diferansiyel üzerinden tahrik edilmektedir. Elektrikli otomobilleri temelde şu ana 

başlıklarda incelemek gerekir. Tahrik oluşturan motorlar, enerji kaynağı olarak 

kullanılan bataryalar, güç kontrol sistemleri ve diğer birimler (havalandırma, 

multimedya vb.). Elektrik tahrikli bir otomobili incelerken motor, batarya ve araç 

modelinin belirlenmesi ve modellenmesi önem arz etmektedir. Bu birimler ile ilgili 

bilgiler ve modelleme ile ilgili bilgiler tezin devamında verilecektir. Tez çalışması 

kapsamında kullanılacak olan model, araç hareketine ilişkin moment ya da kuvvet 

büyüklüklerinin bulunması ve simule edilebilmesi için araç dinamiği tek tekere 

indirgenmiş model üzerinden tasarlanacaktır. Şekil 3.1’de tek tekere indirgenmiş araç 

modeli verilmektedir. 

 

Şekil 3.1: Teker miline indirgenmiş yük momentleri ve taşıt modeli. 
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Şekil 3.1’de verilen elektrik tahrikli bir otomobil modelini  oluşturan parametreler 

Çizelge 3.1’de tanımlanmaktadır. 

Çizelge 3.1: Elektrik tahrikli otomobil modelini oluşturan parametreler. 

Sembol Açıklama 

Mω  
Motor açısal hızı 

MM Motor mil momenti 
JM Motor eylemsizlik momenti 

Tω  
Teker açısal hızı 

MT Teker mil momenti 
vT Teker teğetsel hızı 

M Tü /= ω ω  
Dişli çevirme oranı 

η 
Dişli verimi 

RT Etkin teker yarıçapı 
fR Taşıt direnç kuvveti 
Fd Etkin çekme kuvveti 
Fa Hava direnç kuvveti 
M Taşıt kütlesi 
V Taşıt hızı 
G Yerçekimi ivmesi 
JT Dönen parçaların kendi eksenindeki eylemsizlik momenti 
µ 

Sürtünme katsayısı 

Λ Kayma değeri 
A Araç ön alanı 
Ρ Hava Yoğunluğu 
Α Eğim 
cd Hava direnç katsayısı 

Elektrik tahrikli otomobilin dinamik davranışının incelenebilmesi için farklı modeller 

oluşturulabilir. Literatürde araştıma yapılan dinamik modeller arasında mekanik 

modellemeler, çekiş kontrol uygulamaları, viraj savrulma kontrolü modelleri, kayma 

veya kızaklama modelleri ve hız sabitleyici modelleri gibi çalışma konuları 

bulunmaktadır. Tez kapsamında oluşturulacak olan model ile bir elektrik tahrikli 

otomobilin hareketine ilişkin moment ve kuvvet bileşenlerine  ait modelleme 

yapılacaktır. 
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3.1 Elektrik Tahrikli Otomobilin Matematiksel Modeli 

Elektrik otomobil direnç kuvvetlerini; hava direnç kuvvetleri, yol sürtünme 

kuvvetleri, yer çekimi kuvvetleri ve tanımlanamayan diğer kuvvetler 

oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3.2: Hareket halindeki bir araca etkiyen kuvvetlerin şematik gösterimi. 

Araç hareket dinamiği için (3.1) ile verilen eşitlik kullanılacaktır. 

��
�
�� ���� = 	
��� − [	��� + 	���� + 	����] (3.1) 

3.1.1 Elektrik motoru matematiksel modeli 

DC motorlar, manyetik alan içerisinde bulunan bir iletken bobinden akım geçirilmesi 

sonucunda iletkenin hareket etmesi mantığıyla çalışırlar. Elektrik tahrikli otomobil 

tam anlamıyla modelleye bilmek için motor modelininde oluşturulması gerekir. 

DC motor modelleri kendi içerisinde farklı türler barındırmaktadır. Seri, şönt DC 

motorlar, fırçalı DC motorlar ve anahtarlamalı relüktans motorları bu 

modellerdendir. Serbest uyarmalı DC motorlarda motor hızı endüvi direnci veya 

uyarma kaımı değiştirlerek ayarlanabilmektedir. Serbest uyarmalı bir DC motor için 

Şekil 3.3’de verilen eşdeğer devre kullanılmıştır. 
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Şekil 3.3: Serbest uyarmalı DC motor eşdeğer devresi. 

Bu eşdeğer devreyi oluşturan birimlerin açıklamaları Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.2: Serbest uyarmalı DC motor eşdeğer devresini oluşturan parametreler. 

Sembol Enerji yoğunluğu Wh/Kg 
UA Endüvi gerilimi 
RA Endüvi direnci 
LA Endüvi endüktansı 
UE Uyarma gerilimi 
RE Uyarma direnci 
LF Uyarma Endüktansı 
ia Endüvi akımı 
iE Uyarma Akımı 
E Ters elektromotor kuvveti 

MM Motor moment 
ω Motor mili açısal hızı 
ϕ Manyetik akı 

DC motor temel eşitlikleri, 

• � :endüvi akımı, 

• � :manyetik akı, 

• �� :elektromotor sabiti, 

• � :açısal hız, 

olmak üzere (3.2)’de verilmiştir. 
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� = ��  � � 
�� = �� � � 

(3.2) 

Demir ve sürtünme kayıpları ihmal edilerek, �� = �� = �  olarak yazılabilir. 

Motorun elektriksel kısmına ait denklem (3.3)’de ifade edilmiştir. 

� = �� + �
��
��  (3.3) 

��0� = 0 kabul edilerek, elektriksel zaman sabiti (3.4)’deki gibi tanımlanır. 

  = !"
#"

 (3.4) 

(3.3)’de verilen elektriksel eşitliğin çözümü (3.5)’deki gibi elde edilir. 

� = $"%&
#"

�1 − (
%)
*" � (3.5) 

(3.5)’de verilen elektriksel kısma ait denklem fark denklemleri şeklinde (3.6)’daki 

gibi yazılabilir. 

���� = +exp /− 0
1"

23 ��� − 1� + 45[678 �50/1"�]  
#"

[��� − 1� − (�� − 1�] (3.6) 

Uyarma devresi elektriksel denklemi aynı şekilde (3.7)’deki gibi yazılır. 

����� = [(:;�− 0
1�

�]���� − 1� + 45[678 �50/1<�]  
#<

[��� − 1�] (3.7) 

Oluşturulan eşitliklerde uyarma devresi akısı sabit tutularak motor modeli sadeleştirildiği 

taktirde motor momentine ait ifade (3.8)’de verilmiştir. 

E= ��� (3.8) 

Ters elektromotor kuvvetine ait ifade (3.9)’da görülmektedir. 

�� = ��� (3.9) 

DC motor girişi olarak besleme gerilimi ve geribesleme olarak motor açısal hızı 

kullanılmıştır. Motor elektriksel eşitliklerinden faydalanarak akım değeri bulunur ve 

motor moment sabiti ile çarpılarak moment değeri hesaplanır. Hesaplanan motor 

moment değeri elektrik tahrikli otomobil modeline giriş olarak kullanılır. 
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Şekil 3.4: DC motorun blok şeması. 

3.1.2 Direnç kuvvetleri matematiksel modeli 

Elektrikli otomobiller için tanımlanan direç kuvvetleri, Fa hava direncini, Fr 

yuvarlanma sürtünmesi direncini ve Fg eğim direnci bileşenlerinden oluşur. Ft araca 

uygunlanan itiş kuvvetini, m araç kütlesini, v ise araç hızını ifade etmektedir. 

Direnç kuvvetlerinin toplamı (3.10)’da verildiği gibi tanımlanır. 

=� = 	� + 	� + 	  (3.10) 

3.1.2.1 Yol sürtünme kuvvetleri 

Fr[N] yuvarlanma sürtünmesi (3.11)’de direnç kuvveti olarak tanımlanmaktadır. Araç 

ile teker arasındaki sürtünme katsayısı µ[birimsiz] ile araç kütlesi m[kg] ve yer 

çekimi g[m/s2] değerlerine bağlı olarak değişmektedir. 

	���� = >�? (3.11) 

3.1.2.2 Hava direnç kuvvetleri 

Fa[N] hava direnç kuvvetleri (3.12)’de araç dış alanına etki eden hava kuvvetleri 

olarak tanımlanmaktadır. Araç ile ön alanı A[m2] arasında, hava özgül kütlesi 

ρ[kg/m3], taşıt aerodinamik katsayısı cx[birimsiz] ve araç hızı v[m/s] değerlerine 

bağlı olarak değişmektedir. 

	��� = 4
@ ABCDE@ (3.12) 

3.1.2.3 Yer çekimi kuvvetleri 

Fg[N] eğim direci, (3.13)’de gösterilen, araç ağırlığı ile eğimli yol etkisi altında 



 17

oluşan direnç kuvvetidir. Eğim direnci, araç kütlesi (m), yer çekimi (g) ve yol eğim 

değeri (α) değerlerine bağlı olarak değişmektedir. 

	���� = �?F�G�H� ≅ �?�JG�H� ≅ �?H (3.13) 

Yuvarlanma sürtünme katsayısı µ (0.0006 ≤ µ ≤ 0.0025) değerleri arasında 

değişmektedir. Hava özgül kütlesi ρ normal koşullar altında 1.293 kg/m3 olmaktadır. 

Taşıt aerodinamik katsayısı cx ise (0,25 ≤ cx ≤ 0,5) değerleri arasında değişmektedir. 

Araca uygulanan direç kuvvetleri toplamı (3.14)’de verilen şekilde ifade edilebilir. 

=� = [>��? + �?F�G�H�] + [4
@ ABCD] (3.14) 

3.1.3 Toplam eşdeğer kütle 

Model oluşumu için kolaylık sağlamak amacıyla, sabit değerlerin oluşturduğu 

eşitlikler tek bir formül altında toplanmıştır. (3.15)’de görülen eşitlikte, tekerin 

teğetsel hızı ile araç hızı arasında oluşan fark aracın kayma değerini oluşturur. 

K = $L5$
$L

   0 ≤  K ≤ 1 (3.15) 

Newton hareket yasalarına göre tanımlanan, elektrikli otomobilin hareket denklemi 

(3.16)’da görüldüğü şekliyle yazılır. 

�� = �!� + NO
PQR

P
  (3.16) 

Bu denklemde MM motor mil momentini, MLM motor miline indirgenmiş yük 

momentlerini, JE motor miline indirgenmiş toplam eylemsizlik momentini ve ωM 

motor açısal hızını göstermektedir. 

Enerjinin korunumu ilkesine göre (taşıttan-motora veya motordan-taşıta), (3.16) ile 

verilen eşitlikteki değerler bulunarak, (3.17)’deki şekliyle yazılabilir. 

S� = �!��� = 4
T �0�0 = 4

T 	0E0 = 4
T =#E (3.17) 

(3.18) ile gösterilen λ kayma değeri, RT taker yarıçapı, fR taşıt direnç kuvveti ve n 

dişli verimini ifade etmektedir.  

E = �1 − K�E0  ;    E0 = �0�0   ;    �� = ü�0 (3.18) 

Enerjinin motordan taşıta aktarıldığı durumda (3.17) eşitliği ve (3.18)’da verilen 
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eşitliklerden motor miline indirgenmiş yük momenti MLM (3.19)’da verilmiştir. 

�!� = 45W
Tü =#�0  (3.19) 

Enerjinin motordan taşıta aktarılması durumunda motor miline indirgenmiş toplam 

eylemsizlik momenti (3.20)’de gösterilmiştir. 

4
@  NO��

@ = 4
@  N���

@ + 4
@T  N0�0

@ + 4
@T �E@ (3.20) 

Toplam eylemsizlik momenti JE (3.18) ve (3.20) eşitlikleri kullanılarak, eşitlik 

(3.21)’deki gibi sadeleştirilebilir. 

NO = N� + 4
TüX  N0 + �45W�

TüX ��0
@  (3.21) 

Açısal hız ωM (3.18) eşitlikleri kullanılarak düzenlenir ve (3.22)’deki gibi elde edilir. 

�� = ü�0 = ü $L
#L

= ü
�45W�#L

E (3.22) 

Açısal hız ifadesinin zamanı göre türevi alınarak açısal ivme bulunur. Açısal ivme 

eşitliği (3.23)’de gösterilmiştir. 

PQR
P
 == ü

�45W�#L

P�
P
 (3.23) 

Motor momenti ifadesi, (3.19) eşitliği ile verilen motor miline indirgenmiş toplam 

yük momenti, (3.20) eşitliği ile verilen motor miline indirgenmiş toplam eylemsizlik 

momenti ve (3.23) ile verilen açısal ivme ifadesi, taşıt dinamiğine ait (3.16) 

ifadesinde yerine koyularak hesaplanır. Motor momenti, (3.24) eşitliği ile verilmiştir. 

�� = �45W�#L
Tü =# + � ü

�45W�#L
N� + 4

Tü�45W�#L
 N0 + �45W�#L

Tü �� P�
P
 (3.24) 

MM motor momenti ve FD çekme kuvveti ifadeleri güç eşitliğinde kullanılırsa, güç 

(3.25) biçiminde yazılabilir. 

S = ���� = 4
T 	YE (3.25) 

Motor momenti, (3.22)’de görülen açısal hız ve normal hız eşitlikleri kullanılarak 

(3.26)’da görüldüğü gibi yazılır. 

�� = �45W�
üT 	Y�0 (3.26) 

FD etkin çekme kuvveti (3.24) ve (3.26) eşitlikleri çözümlenerek, (3.27)’deki eşitlik 
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yazılır. 

	Y = =# + � TüX

�45W�X#LX N� + 4
�45W�X#LX  N0 + �� P�

P
  (3.27) 

(3.27)’de bulunan etkin çekme kuvvetini oluşturan ve ivmenin çarpanı olan ifadeye 

etkin kütle mE olarak tanımlanırsa, (3.28)’deki etkin çekme kuvveti ifade edilir. 

	Y = =# + �O
P�
P
 (3.28) 

Sonuç olarak etkin kütle ifadesi (3.29)’da verilen şekliyle bulunmuş olur. 

�O = üX

T�45W�X#LX N� + 4
�45W�X#LX  N0 + �� (3.29) 

MM motor momentini giriş olarak kullanılarak etkin çekme kuvveti FD elde edilir. FD 

etkin çekme kuvvetinden direnç kuvvetleri toplamı fR çıkartılır. Bulunan kuvvet araç 

modeline uygulanarak hız ve buna bağlı olarak diğer bilgiler elde edilebilir. Elektrik 

tahrikli otomobile ait model blok diyagramı Şekil 3.5’de verilmektedir. 

 

Şekil 3.5: Elektrikli otomobile ait model blok diagramı. 

3.2 Akü Sistemi Matematiksel Modeli 

Temel olarak bir bataryaya ait eşdeğer devre modeli Şekil 3.6’da verildiği gibidir. 

Batarya modelinde açık devre gerilim kaynağı ve bir iç direnç model olarak 

alınmıştır. Kirchhoff yasalarına göre bu devre modeli için gerilim eşitliği (3.30)’daki 

gibidir. 

Z[\��� − �]���. _@��� = Z@��� (3.30) 
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Bu eşdeğer sürekli hal batarya modeli, bir çok kurşun asit batarya modeli için uygun 

ve kullanılabilirdir, özellikle nikel-kadmiyum, nikle-metal hidrit ve lityum-iyon 

bataryalar için kullanılmaktadır. 

 

Şekil 3.6: Eşdeğer batarya devresi. 

Z[\��� = К@a��� + К4 (3.31) 

Dolma ve boşalma durumu için kullanılabilecek (3.31) ifadesindeki, Uoc sembolü ile 

batarya denge potansiyeli tanımlanmaktadır. q(t) ile nominal batarya kapasitesine 

göre bataryada bulunan elektrik şarj miktarı ifade edilmektedir. К1 ve К2 katsayıları 

ise hücre sayısı ve batarya üretimine bağlı sayılardır. Verilen ifadenin daha kompleks 

ve lineer olmayan modeli için Nerst eşitliğinden yararlanılabilir. 

�] = �Y + �\
 + �[ (3.32) 

Toplam batarya dirençlerini ifade eden eşitlik (3.32)’deki batarya eşdeğer modelinde 

bulunan iç direnci (Ri) oluşturan bileşenler; Ro ohmik direnci, elektrolit, elektrot, ara 

bağlantılar ve terminal için oluşan dirençlerdir, Rct şarj-transfer direnci, dolma 

esnasında elektrotların hareketlerinden kaynaklanan dirençlerdir. Rd difüzyon veya 

konsantrasyon direnci, difüzyon katmanları arasında oluşan dirençtir. (3.31)‘de 

verilen Uoc eşitliğinden yararlanarak, iç dirençler içinde aynı şekilde (3.33)’ de 

verilen bir ifade yazılabilir. 

�]��� = Кba��� + Кc (3.33) 

(3.30), (3.31) ve (3.33) eşitlikleri ortak çözümlenerek batarya gerilimi için 

(3.34)’deki gibi bir ifade elde edilir. 
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Z@��� = dК4 − Кc. _@���e + �К@ − Кb. _@���� a��� (3.34) 

_@��� = fX�
�
gX�
� (3.35) 

S@��� = 5gXX�
�hgX�
�hgij�
�
#k�
�  (3.36) 

S@,�C��� = gij�
�.gX,mkn5gX,mkn
X

#k�
�  (3.37) 

_@,�C��� = gij�
�5gX,mkn
#k�
�  (3.38) 

(3.35)’de verilen güç ifadesi ile (3.34)’te verilen eşitliklerin çözümlenmesi 

sonucunda güç ile gerilimler arasında (3.36)’daki ifade oluşmaktadır. Bu ifadenin 

türevini alınması ile gücün (3.37)’deki maksimum değeri ifadesi ve (3.38)’deki 

minimum değerleri ifadesi ile oluşturulabilecek akım değerlerinin maksimum ve 

minimum değerleri bulunur.  

S@,�]o��� = 5gX,m"pX hgij�
�.gX,m"p
#k�
�  (3.39) 

_@,�]o��� = − gX,m"p5gij�
�
#k�
�  (3.40) 

Batarya için akımın minumum değeri (3.39)’da ve maksimum değeri (3.40)’da 

verilmektedir. 

Dinamik batarya modeli oluşturulurken eşdeğer devre modeli olarak verilen ilk 

devreden farklı olarak  Şekil 3.7’de verilen Randle batarya modeli kullanılmıştır.  

 

Şekil 3.7: Randle batarya modeli eşdeğer devresi. 

Randle batarya modelinde terminal voltağı pasif elektrik gücü olarak tanımlanmıştır. 

Pozitif I2 (t) bataryanın boşalmasını, negatif I2 (t) ise bataryanın dolmasını 
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sağlamaktadır.Model çıkışı olarak U2(t) terminal gerilimi ve Q(t) batarya şarj oranını 

ifade eder. 

Pratikte kullanılan en basit modeller Randle ve Thevenin modelleridir. Đlk olarak 

veirlen modelden farklı olarak kapasitif akımın akması ve elektrotlar ile elektrolit 

arasındaki şarj birikim ve ayrılma işlemlerini ifade etmek için Cdl kapasitesi 

kullanılmıştır. Bu model için dinamik denklemler Kirchhoff gerilim ve akım 

yasalarınca (3.41)’de ve (3.42)’de verildiği gibidir. 

Z@��� = Z[\ − �[. _@��� − Z[��� (3.41) 

�[. qYr. Y
Y
 Z[��� = Z[\ − Z@��� − Z[���. �1 + #i

#sh#j)
� (3.42) 

 

3.3 Elektrikli Otomobil Güç Gereksinimi 

Elektrikli otomobiller doğa gereği bir güce ihtiyaç duyarak tahrik edilirler. Motor 

gücü ile tahrik edilen otomobiller için optimizasyon yapmak ve araç özelliklerine 

göre en uygun motoru seçmek hem maliyetleri hemde verimliliği artıracaktır. 

Elektrikli otomobil MVEG-95 için gereken enerji değerleri Çizelge 3.3’de 

verilmektedir. Verilen değerler araç güç gereksinimini etkileyen araç ön alanı, 

aerodinamik katsayı ve yuvarlanma sürtünme katsayısının farklı değerlerine göre 

verilmektedir. Đvmelenme ve ani güç gereksinimleri için motor tepe güç değerleri 

referans alınırken, aracın sürekli hal seyri sırasında gereken enerji değerleri motorun 

nominal güç çıkışı olarak değerlendirilmiştir. MVEG-95 için ortalama sürekli hal güç 

gereksinimi 7.1 kW olarak hesaplanırken, anlık tepe güç değeri 115 kW olarak 

bulunmaktadır. Örneğin aracın 0-100 km/s hıza 10 sn içinde ulaşabilmesi için 

gereken güç değeri yaklaşık 115 kW civarındadır. Tez çalışması kapsamında 

oluşturulan dinamik simulsayon modeli ile araca geren anlık güçler ve aracın verilen 

giriş değerlerine karşı harcadığı veya ürettiği güçler hesaplanacaktır. Böylece araç 

tüketim değerleri takip edilebilerek en uygun güçteki motor seçilebilecektir. 
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Çizelge 3.3: Elektrikli otomobil boyutlarına göre güç gereksinimleri. 

 SUV Üst Sınıf Kompakt Sınıf Hafif Sınıf 
A.cx 1.2 m2 0.7 m2 0.6 m2 0.4 m2 
µ  0.017 0.013 0.012 0.008 

m (kütle) 2000 kg 1500 kg 1000 kg 750 kg 
     

Ortalama Güç 11.3 kW 7.1 kW 5.0 kW 3.2 kW 
Maksimum Güç 155 kW 115 kW 77 kW 57 kW 

 

Elektrik tahrikli otomobile ait PLC modelinde güç gereksiniminin hesaplanırken 

(3.43)’te verilen eşitlik kullanılmıştır. 

S��� = E����=� + � . J� (3.43) 

Güç gereksine ait (3.43) ifadesi ile (3.44) ifadesi yardımı ile enerjiye ait ifade 

(3.45)’deki gibi verilmektedir.  

� = t S���u�
4
v  (3.44) 

E��� = ��� − 1�. S���. w (3.45) 

3.4 Elektrik Tahrikli Otomobil MATLAB Simulink Modelinin Oluşturulması 

Tez kapsamında modellenmesi ve simulasyonu yapılacak olan elektrik tahrikli 

otomobile ait MATLAB modeli oluşturularak sistem davranışları gözlemlenmek 

istenmiştir. Model oluşturuken sadece araç modeli göz önünealınarak moment girişi 

için araç değerleri incelenmiştir. Referans olarak moment değeri kullanılarak, direnç 

kuvvetleri dönüşümü momnet kuvvetinden çıkartılarak mile etki eden kuvvet 

hesaplanmıştır. Hesaplanan kuvvet hesaplanmış olan araç transfer fonksiyon bloğuna 

sokularak mil açısal hızı hesaplanmıştır. Hesaplanan açısal hız ters dönüşüm işlemi 

ve ardından türev alınarak araç hızı ve ivme değerlerine ulaşılmıştır. MATLAB 

üzerinden her bir nokta için görüntüleme kullanılarak tüm kuvvetler ve tüm çıkış 

değerleri grafik olarak çıktı alınmıştır. Farklı moment ve farklı parametre değerleri 

(araç kütlesi, eğim) için için karşılaştırma yapılabilmesi adına sonuçlar verilecektir. 



 24

 

Şekil 3.8: Elektrikli otomobile ait MATLAB Simulink blok diagramı. 

MATLAB simulink’te modeli oluşturulan elektrikli araca ait simulasyon 

bloklarınada kullanılacak parametreler 3.4’de verilmektedir. 

Çizelge 3.4: MATLAB modeli için kullanılan parametreler. 

Sembol Açıklama 1. Değer 2. Değer 3. Değer 4. Değer 

Jm [kgm2] Motor eylemsizliği 0.05 0.05 0.05 0.05 

Jt [kgm2] Teker eylemsizliği 1.0 1.0 1.0 1.0 

m [kg] Araç kütlesi 1500 1000 1500 1500 

cx [] Aerodinamik katsayısı 0.4 0.4 0.4 0.4 

M[Nm] Moment 300 300 300 500 

po [kg/m3] Hava yoğunluğu 1.293 1.293 1.293 1.293 

mu [ ] Sürtünme katsayısı 0.015 0.015 0.015 0.015 

alfa [rad] Yol eğimi 0.006 0.006 0.006 0.006 

g [m/s2] Yerçekimi ivmesi 9.18 9.18 9.18 9.18 

A [m2] Araç ön alanı 2 2 4 2 

Rt [m] Teker yarıçapı 0.25 0.25 0.25 0.25 

λ [ ] Kayma değeri 0 0 0 0 

N [ ] Dişli verimi 0.95 0.95 0.95 0.95 

U [ ] Dişli oranı 0.75 0.75 0.75 0.75 
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3.4.1 Sistem matematiksel modeli davranışlarının incelenmesi 

Çizelge 3.4’de verilen farklı parametreler için MATLAB simulasyon sonuçları 

grafikler halinde verilmiştir. Đlk değerlere ait simulasyon sonuçlarından, elektrikli 

otomobilin ivme grafiği Şekil 3.9’da, hız ve açısal hıza ait grafik Şekil 3.10’da, 

toplam yük, referans moment ve net kuvvet Şekil 3.11’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.9: Đvme–Zaman grafiği-1. 

 

Şekil 3.10: Hız-Zaman ve Açısal Hız-Zaman grafiği-1. 

 

Şekil 3.11: Toplam yük, moment, net kuvvet - Zaman grafiği-1. 



 26

Đkinci değerlere ait simulasyon sonuçlarından, elektrikli otomobilin ivme grafiği 

Şekil 3.12’de, hız ve açısal hıza ait grafik Şekil 3.13’de, toplam yük, referans 

moment ve net kuvvet Şekil 3.14’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.12: Đvme–Zaman grafiği-2. 

 

Şekil 3.13: Hız-Zaman ve Açısal Hız-Zaman grafiği-2. 

 

Şekil 3.14: Toplam yük, moment, net kuvvet - Zaman grafiği-2. 
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Üçüncü değerlere ait simulasyon sonuçlarından, elektrikli otomobilin ivme grafiği 

Şekil 3.15’de, hız ve açısal hıza ait grafik Şekil 3.16’da, toplam yük, referans 

moment ve net kuvvet Şekil 3.17’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.15: Đvme–Zaman grafiği-3. 

 

Şekil 3.16: Hız-Zaman ve Açısal Hız-Zaman grafiği-3. 

 

Şekil 3.17: Toplam yük, moment, net kuvvet - Zaman grafiği-3. 
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Dördüncü değerlere ait simulasyon sonuçlarından, elektrikli otomobilin ivme grafiği 

Şekil 3.18’de, hız ve açısal hıza ait grafik Şekil 3.19’da, toplam yük, referans 

moment ve net kuvvet Şekil 3.20’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.18: Đvme–Zaman grafiği-4. 

 

Şekil 3.19: Hız-Zaman ve Açısal Hız-Zaman grafiği-4. 

 

Şekil 3.20: Toplam yük, moment, net kuvvet - Zaman grafiği-4. 
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Elektrik tahrikli otomobil MATLAB modelinde ikinci değerlerde birinciden farklı 

olarak, araç kütlesi 1500 kg’dan 1000 kg’a düşürülmüştür. Üçüncü değerlerde, araç 

kütlesi tekrar 1500 kg yapılarak araç ön alanı 2 m2’den 4 m2’ye çıkarılmış ve araç 

simüle edilmiştir. Son olarak araca uygulanan moment değeri 300 N’den 500 N’ye 

çıkarılarak simulasyon yapılmıştır. 

MATLAB Simulink ile yapılan simulasyon sonuçlarında araç kütlesinin azaltılması 

sonucunda ivme değeri artmış, arıcın ulaşabileceği son hız değeri artmış ve direnç 

kuvvetleri toplamı azalmıştır. Araç ön alanı değerinin artırılması, ivme değerini 

etkilememiş ancak aracın son hız değeri değişmiştir, araca uygulanan direnç 

kuvvetlerinin artması sonuncu hız değeri azalmıştır. Son olarak, araç modeline 

uygulanan moment değeri artırıldığında ivme ve hız değerinin artışı uygulanan 

kuvvetin büyüklüğü ile orantılı olarak artmıştır. 

Đlk parametre değerleri göz önünde bulundurulursa, 1500 kg kütleli bir araca 

300N’luk moment uygulandığında, araç yaklaşık 0.375 m/s2’lik bir ivme ile hareket 

ederek 22 m/s hıza ulaşmıştır. 
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4.  ELEKTRĐK TAHRĐKLĐ OTOMOBĐL SĐMULASYONU 

4.1 Amaç 

Bu bölümde, üçüncü bölümde anlatılan matematiksel taşıt modelinden 

yararlanılarak, elektrik tahrikli otomobili yazılımının temelini oluşturacak fonsiyon 

bloklarının tasarımı anlatılacak ve bu blokların birleşmesiyle oluşan program PLC’de 

gerçeklenecektir. Gerçeklenen programdan elde edilen sonuçlar grafiksel olarak 

gösterilecektir. 

4.2 Elektrik Tahrikli Otomobilin PLC ile Modellenmesi ve Gerçeklenmesi 

Elektrik tahrikli otomobilin PLC ile modellenmesi için, taşıtı simüle eden taşıt 

benzetim fonksiyon bloğu hazırlanacak ve bu fonksiyon bloğu, her 100ms’de bir 

çalışan OB35 bloğunun içine yerleştirilerek, ayrık zamanda çalışan PLC’nin sabit 

örnekleme aralıklarıyla sürekli zamanda çalışan elektrik tahrikli otomobil 

simulasyonu geçeklenecektir. 

4.2.1 Taşıt benzetim modeli fonksiyon bloğu 

Elektrikli otomobilin çalışmasını simüle eden, taşıt benzetim modeli fonksiyon 

bloğu, Siemens PLC’lerin programlanmasında kullanılan Simatic Manager 

programının SCL dili ile yazılmıştır.  

Fonksiyon bloğuna giriş olarak, elektrikli otomobilin ve gideceği yolun hesaplanmış 

sabit değerleri yazılır ve istenilen moment değeri verilir. Girilen değerler, bloğun 

içindeki Şekil 4.2’de gösterilen SCL kodunda işlenerek, bloğun çıkışına otomobilin 

anlık hız ve ivme gibi hesaplanabilen değerlerini aktarır. Böylece, karakteristik 

değerleri tanımlanmış bir elektrikli otomobilin sabit ya da değişken moment 

değerindeki çalışması simüle edilmiş olur. Gidilen yolun eğim değeri değiştirilerek, 

taşıtın yokuş yukarı ya da yokuş aşağı giderken çalışması izlenebilir. Ek olarak, 

yolun sürtünme katsayısı değiştirilerek, taşıtın farklı yüzeylerde ilerlerken çalışması 

simulasyon sonuçlarında görülebilir.  

Taşıt benzetimi fonksiyon bloğunun giriş tanımlamaları Şekil 4.1’deki SCL diliyle 
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yazılmış programda, parametre bağlantıları ise Şekil 4.3 ‘de verilmiştir. 

 

Şekil 4.1: Taşıt benzetimi fonksiyon bloğu değişken tanımlamaları. 
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SCL dili ile program yazımında öncelikle, program içinde kullanılacak değişkenler 

tanımlanır. Bu değişkenlerin bir kısmını, bloğun dışından alınacak girişler ve bloğun 

dışına verilecek sistem çıkışları, diğer kısmını ise program içinde kullanılacak 

yardımcı değişkenler oluşturur. Şekil 4.1’de görülen değişken tanımlamalarında, 

CONST programdaki sabit parametreleri, VAR_INPUT bloğun girişlerini, VAR 

program içinde kullanılan kalıcı değişkenleri, VAR_OUTPUT bloğun çıkışlarını ve 

VAR_TEMP ise program içinde kullanılan geçici değişkenleri gösterir.  

Değişken tanımlamalarından sonra Şekil 4.2’deki SCL diliyle yazılmış program 

kodunda görülen, yuvarlanma sürtünmesi, hava direnci, yerçekimi kuvveti ve toplam 

direnç kuvveti eşitlikleri tanımlanır. Momentin sıfırdan büyük ve küçük olduğu 

durumlardaki, etkin kütle ve itiş kuvveti hesaplanarak, hız, ivme ve enerji çıkışları 

verilir. 
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Şekil 4.2: Taşıt benzetimi fonksiyon bloğu programı. 
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Program bloğundan dışarı verilen hız, ivme, moment ve güç çıkışları Siemens 

WinCC flexible programı ile eğrileri çizdirilerek, elektrik tahrikli otomobil 

modelinin gerçek zamanlı takip edilmesi sağlanmıştır. Gerçek zamanlı parametre 

değişimine de imkan sağlayan bu arayüz, yol eğiminin ya da yol sürtünmesinin 

değiştirildiği durumlarda aracın hız, ivme, moment ve güç değişimlerinin de gerçek 

zamanlı izlenmesini sağlamıştır. Simulasyon sonuçlarında WinCC flexible ile 

hazırlanmış arayüzün grafik çıktıları verilmiştir. 
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Şekil 4.3: Taşıt benzetimi fonksiyon bloğu parametre bağlantıları. 



 37

 

4.2.2 PLC programı 

Elektrik taharikli otomobil simulasyonu PLC programı, Siemens Simatic Manager, 

WinCC flexible programları ve bu programların simulatörleri kullanılarak 

hazırlanmıştır. 

4.2.3 Simulasyon sonuçları 

Elektrik tahrikli otomobil simulasyonuna ait hız, ivme, moment ve güç değerlerini 

gösteren ekran çıktıları aşağıdaki şekillerde verimiştir. Đlk olarak, sabit moment, 

eğim ve sürtünme değerleri verildiğinde elde edilen sistem çıktısı Şekil 4.4’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.4: 1500 Kg kütleli araç modeli simulasyon ekranı. 

WinCC Flexible programı ile tasarlanan simulasyon ekranı üzerinden araca ait ilk 

değerler girilebilmektedir. Başlat butonu yardımı ile sistemin başlatılması ve 

durdurulması, Reset butonu yardımı ile çıkış değerlerinin ve PLC kodu içinde 

bulunan anlık değerlerin resetlenmesi sağlanmaktadır. Şekil 4.4’te görüldüğü üzere 
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300 Nm uygulandığı taktirde yaklaşık olarak aracın hızının 105 km/h değerlerine 

çıkabildiği anlık nekadar güç gereksinimi bulunduğu bilgileri hesaplanmaktadır. 

Sabit eğim ve sürtünme değerleri altında, araç kütlesinin 1500 Kg’dan 1000 Kg’a 

indirilmesi durumunda elde edilen sistem bilgileri Şekil 4.5’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.5: 1000 Kg kütleli araç modeli simulasyon ekranı. 

Araç kütlesinin 500 Kg azaltılması ile aynı süreler içinde, ilk değerlere göre araç 20 

km/h daha hızlı gitmekte, aynı süre içinde 400 m daha fazla mesafe kat etmektedir. 

Fiziksel olarakta aynı itiş kuvveti ile etki edilen araçlarda daha hafif olanının daha 

çok hızlana bilmesi ve daha çok mesafe katetmiş olması gerekir. 

Đlk değerler sabit kalmak üzere araç ön alanı 2 m2’den 4 m2’ye çıkartılarak simule 

edilen sistem bilgileri Şekil 4.6’te verilmiştir. 
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Şekil 4.6: Araç ön alanı 4 m2’ye çıkartılarak simulasyon yapılan araç. 

Đlk değerler sabit kalmak üzere sadece araç ön alanı değiştirildiği durumda araç 

dinamiklerinde, hız değerinin ilk modele göre çok alt seviyelerde kalmış olduğu ve 

alınan mesafenin ilk değerlerden daha az olduğu görülmektedir. Araç ön alanının 

büyümüş olması ile araca etki eden direnç kuvvetleri toplamı artmıştır. Etki eden 

direnç kuvvetlerinin artması ile araca ilerlemesi için iletilen güç değeri azalmıştır. 

Bunun sonucu olarakta ilk modele göre daha yavaş ve daha az mesafe kat etmiş bir 

model oluşmaktadır. 

Đlk değerler sabit kalmak üzere sadece etki eden moment değeri 300 Nm’den 500 

Nm’ye çıkartılarak simule edilen sistem bilgileri Şekil 4.6’te verilmiştir. 
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Şekil 4.7: Moment değeri 500 Nm yapılarak simule edilen simulasyon ekranı. 

Simulasyonu yapılan modeller içinde araç parametreleri değiştirilmeden sadece araca 

etki eden moment değeri artırılarak bu simulasyon yapılmıştır. Araca etki eden 

kuvvetin artırılması ile araç doğal olarak daha hızlı bir model olmuş ve aynı sürede 

kat edilen mesafe diğer araçlara göre daha fazla olmuştur. Diğer modellerden farklı 

olarak etki eden kuvvetin büyük olması ile hesaplanmış olan enerji değeride büyük 

diğer modellerden daha büyük olmuştur.  

Araca uygulanan moment değerinin sıfır veya sıfırdan küçük olma durumunda araç 

rejeneratif moda geçtiğini algılayabilmekte ve simulasyonda kullanılan toplam 

eşdeger kütleyi dişli verimi ve dişli çevirme oranını göz önünde bulundurularak 

hesaplamaktadır. Bu durumda ise enerji değeri farklı bir bölümde gösterilmektedir. 
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Avrupa şehir içi kullanım çevrimi ECE 15 standartına göre Şekil 4.8’de verilmiş olan 

hız çevrimine göre simulasyon sonuçları Şekil 4.9’da verilmektedir. Simulasyon 

ekranında çevrim süresi boyunca harcanan enerji, geri kazanılan enerji ve araca ait 

diğer bilgiler görülebilmektedir. 

 

Şekil 4.8: ECE standartına göre şehir içi kullanım çevrimi. 

 

Şekil 4.9: ECE standartına göre kullanım simulasyonu. 
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Avrupa şehir içi kullanım çevrimi EUDC standartına göre Şekil 4.10’da verilmiş 

olan hız çevrimine göre simulasyon sonuçları Şekil 4.11’de verilmektedir. 

Simulasyon ekranında çevrim süresi boyunca harcanan enerji,geri kazanılan enerji ve 

araca ait diğer bilgiler görülebilmektedir. 

 

Şekil 4.10: EUDC standartına göre şehir içi kullanım çevrimi. 

 

Şekil 4.11: EUDC standartına kullanım simulasyonu. 
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5.  SONUÇLAR 

Bu tez çalışmasında bir elektrik tahrikli otomobilin modellenmesi sağlanarak, PLC 

ile simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Öncelikle elektrikli otomobili oluşturan temel 

birimler hakkında bilgiler verilmiştir. Araç modeline ait matematiksel ifadeler 

çıkartılarak, araç simulasyonuna uygun model ifadeleri oluşturulmuştur.  

Araç dinamiklerinin incelenebilmesi için MATLAB ve PLC simulasyon modelleri 

oluşturulmuştur. MATLAB ile yapılan simulasyonlarda araç modeline giriş olarak 

moment değeri uygulanmış, çıkış olarak araç hızı ve yük değerleri alınarak 

incelenmiştir.  

Simatic Manger ve WinCC flexible ile yapılan benzetim çalışmalarında araç modeli 

sistemlere fark denklemleri halinde işlenmiştir. Yapılan simulasyon çalışmalarında 

sisteme moment girişi verilerek araç hız, ivme, güç, enerji ve mesafe değerleri çıkış 

olarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda değişken giriş parametreleri uygulanarak farklı şartlar 

altında araç dinamiği ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma sayesinde araç için 

gereken anlık güç, toplam enerji bilgileri elde edilerek maksimum güç değerlerine 

göre motor boyutlandırma veya toplam enerji değerlerine göre batarya boyutlandırma 

işlemleri yapılabilecektir. Ayrıca modelleme üzerinden hızlanma, kat edilen mesafe 

ve ivmelenme gibi araç performans bilgilerine ulaşmak mümkün olacaktır. 
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