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SU ÜSTÜ GEMİLERDE ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİ 

ÖZET 

Gemiler değiĢik biçimde tahrik edilirler. Kürek, yelken, buhar makinesi, buhar ve 

gaz türbinleri, dizel ve dizel-elektrik, nükleer sevk sistemleri günümüze gelene değin 

gemileri yürüten sistemleri oluĢturmuĢtur. Enerji kaynaklarında karĢılaĢılan sıkıntılar 

gemi sevk sisteminde yeni arayıĢları gündeme getirmiĢtir. 

Yakıt hücresi, sevk sistemi olarak diğer ulaĢtırma araçlarıyla birlikte geleceğin 

gemilerinde de kullanılmaya adaydır. Bu çalıĢmada su üstü gemilerinde geminin tüm 

elektrik ihtiyacının yakıt hücresi kullanılarak karĢılanması tartıĢılmıĢtır.  

GiriĢ bölümünde fosil yakıtların zararlarına değinilmiĢ, izleyen bölümde hidrojenin 

elde edilmesi ve depolanması ele alınmıĢtır. Tüm bu ön bilgiler sonrasında yakıt 

hücrelerinin tipleri ve çalıĢma prensipleri incelenmiĢtir. Bu kapsamda yakıt 

hücresinin ürettiği elektriği kullanılabilir elektriğe çeviren güç elektroniği devreleri 

tüm detayları ile ele alınmıĢ ve matematiksel bağıntılar verilmiĢtir.  

Üçüncü bölümde örnek bir su üstü gemisi tasarlanmıĢtır. Ön tasarım bilgileri 

doğrultusunda geminin önce gövde tasarımı yapılmıĢ, sonrasında da geminin elektrik 

yük analizi yapılmıĢ, bulunan güç değerine göre yakıt hücresi tasarlanmıĢtır. Yakıt 

hücresinin çıkıĢındaki gerilimi kullanılabilir elektriğe dönüĢtürmek için gerekli olan 

güç elektroniği devreleri belirlenmiĢ ve matematiksel büyüklükleri bulunmuĢtur. 

Sonrasında tüm sistem MATLAB programı kullanılarak eĢbenzetim yapılmıĢ ve en 

zor deniz Ģartlarında yakıt hücresinin görevini eksiksiz yerine getirdiği görülmüĢtür.  

Sonuç bölümünde yakıt hücresinin içten yanmalı motorla karĢılaĢtırması yapılarak 

avantaj ve dezavantajlarına değinilmiĢtir. Bu bağlamda, çevreci kimliği ile ön plana 

çıkan yakıt hücresinin, aynı güç seviyeleri için  yüksek fiyat ve büyük boyutlu olması 

nedeniyle içten yanmalı motorların bir süre daha cazibelerini kaybetmeyecekleri 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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ELECTRICAL PROPOLSION SYSTEM ON SURFACE SHIPS 

ABSTRACT 

Ships are propelled by several means. Oars and sail were in the past, combustible 

engines, gas and steam turbines together with the nuclear propulsion to-date have 

been the powering systems of surface vessels. Shortage and limited usage of energy 

that have been faced in the days we live in has brought up seeking of a new means of 

energy for economical usage and powering of surface vessels. 

Fuel cell in that regard is the most powerful candidate as energy means to be used 

not only in other transport conveyances but also in onboard surface ships for 

propulsion. 

Aim of this study is to fully meat the electrical power needs of any surface vessel 

employing fuel cell. 

Detriments of fossil fuels are taken in hand in the first chapter; whereas hydrogene 

production and storage in the following one. Aftermath of the background 

information taken up in the first two chapters, types of fuel cells together with their 

principles of operation are thus studied.  In the scope of this study, power electronics 

circuits which convert electricity generated by fuel cells into usable electricity are 

handled in full scale and thence related mathematical equations are given. 

In the third chapter, a sample surface vessel is designed; firstly hull is designed and 

then analysis with regard to her power load is effected and relevant fuel cell which 

ultimately leads to its capacity is designed. Also necessary networks of power 

electronics which are essential for converting voltage on the outer end of the fuel 

cells into usable electricity are revealed and corresponding mathematical values are 

calculated. All systems are simulated by MATLAB to check how it works. As the 

result of the simulations, it is shown that fuel cell keeps working on the worst sea 

conditions. 

In concluding chapter, fuel cell is compared with combustible engine of similar 

capacity to find out pros and cons of the system. While fuel cell comes into 

prominence with its environmental advantages, combustible engines are much more 

cheap and small for the same power level and thus, will keep their popularity for a 

while. 
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1.  GİRİŞ 

Günümüzde dünya enerji talebinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan (petrol, doğal 

gaz, kömür vb.) karĢılanmaktadır. Fakat gerek fosil yakıt kaynaklarının giderek 

azalması, gerekse bu yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan baĢta CO2 olmak üzere 

N2O, PHC, HFC ve SF6 gazlarının sera etkisine neden olması, bilim insanlarını 

alternatif enerji kaynakları aramaya sevk etmiĢtir. Dünyadaki karbondioksit 

salınımındaki artıĢ, sera etkisi ve iklim değiĢiklikleri sonucu ulaĢılmıĢ son durum ve 

tahminler sonucunda geleceğin en önemli yakıtı olarak hidrojen, geleceğin yakıt 

teknolojisi olarak ise yakıt pilleri görülmektedir.   

Hidrojen, birincil enerji kaynaklarından (kömür, petrol vb.) üretilen bir enerji 

taĢıyıcıdır. Bu nedenle kısa vadede birincil enerji kaynaklarından üretilecektir. Uzun 

vadede ise sürdürülebilir enerjiye ulaĢabilmek için yenilenebilir enerji 

kaynaklarından üretilmelidir [1].    

Bu çalıĢmada yeni ve heyecan verici bir teknoloji olan yakıt hücresinin su üstü 

gemilere uygulanabilirliği tartıĢılacaktır. 
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2.  YAKIT HÜCRESİ 

Yakıt hücresi, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine doğrudan çeviren elektrokimyasal 

bir cihazdır. 1839‟da  Ġngiliz bilim adamı Sir William Groove tarafından icat edilen 

yakıt hücresinin Ģematik diyagramı ġekil 2.1‟de gösterilmiĢtir. Yakıt hücreleri, bir 

yakıtın (hidrojen zengini gaz karıĢımından elde edilen hidrojen ) ve bir oksitleyicinin 

kimyasal enerjisini sürekli olarak elektriğe ve ısıya çevirir. Yakıt hücresi, yakıtın ısıl 

değerine bağlı olarak, %40 ile %70 arasında değiĢen yüksek bir yakıtı güce 

dönüĢtürme verimine sahiptir.  

Bütün yakıt pilleri aynı temel ilkelerle çalıĢır. Yakıt pillerinde iki ince elektrot ve 

bunların arasına sıkıĢtırılmıĢ bir elektrolit bulunur. Anoda gelen yakıt, orada iyonlara 

ve elektronlara ayrıĢır. Ġyonlar elektrolitten geçip katoda ulaĢırken elektronlar da bir 

elektrik devresi üzerinden doğru akım motoruna gönderilir. Katotta iyonlar oksijenle 

birleĢip su buharı ve karbondioksit üretir. Yakıt pilinde kullanılan yakıta ve 

elektrolite bağlı olarak farklı tepkimeler olur. Farklı tepkimelerde de değiĢik yan 

ürünler ortaya çıkar.   

Yakıt hücreleri yanma olmaksızın ve herhangi bir ara eleman kullanmaksızın giren 

yakıtın kimyasal enerjisini elektrik ve ısı biçiminde kullanılabilir enerjiye çeviren 

güç elemanlarıdır. Elektrik üretimini, sürekli olarak yakıt beslendiğinde sürdürebilen 

böyle bir sistem, geleneksel bir güç üretim sistemi olarak düĢünülebilir. Ancak yakıt 

hücreli güç sistemleri, dönen kısımları olmaması nedeniyle geleneksel güç 

sistemlerinden farklıdır. 

Yakıt hücreleri geleneksel sistemlere göre aĢağıdaki üstünlüklere sahiptir: 

 Enerji üretim verimi oldukça yüksektir, 

 Çevresel etkileri düĢüktür (sera gazı emisyonu düĢük, sessiz, katı atık 

içermez), 

 Farklı tipte yakıtlarla çalıĢabilir (doğalgaz, LPG, metanol, nafta), 

 Egzoz (atık) ısının yeniden kullanım imkanı vardır, 
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 Modüler yapıdadır, 

 Montaj süresi kısadır, 

 Çok yüksek miktarda soğutma suyu (deniz suyu gibi) gerektirmez, 

 Güvenilir bir sistemdir, 

 ĠĢletim karakteristiği uygulamada kolaylıklar sağlar, 

 Geleceğe yönelik olarak geliĢme potansiyeli oldukça yüksektir. 

Yakıt pilleri elektrokimyasal bir süreç sonunda yakıtta depolanmıĢ enerjiyi doğrudan 

doğru akıma dönüĢtürür. Hareketli parçaları yoktur. Bu süreçte, geleneksel içten 

yanmalı motorlarda olduğu gibi bir yanma evresi de bulunmaz. Bu nedenle çevre 

dostudur.  

Yakıt hücresinin çalıĢma ilkesi, suyun elektrolizinin tam tersidir.  

Anot       :     2H2      4H 
+ 

+  4e 
- 

Katot      :     4e 
-
 +  4H 

+
 + O2     2H2O 

Toplam  :     2H2 + O2     2H2O + GÜÇ 

 

 

Şekil 2.1 : Yakıt hücresi 

ġekil 2.1‟deki Ģematik resmi sözcüklere dökecek olursak, yakıt hücresinin çalıĢma 

prensibini adım adım Ģu Ģekilde açıklayabiliriz:  
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Yakıt olarak kullanılan hidrojen anoda gönderilir. Diğer taraftan katot, havadan elde 

edeceği oksijen ile beslenir. Hidrojen atomu anotta bulunan platin katalizör 

yardımıyla elektron ve protonuna ayrıĢır. AyrıĢan bu elektron ve proton ayrı yollar 

izleyerek yine katotta buluĢurlar. Proton elektrolit içinden yol alarak ilerlerken  

elektron harici bir yol izleyerek yoluna devam eder. Elektronun bu hareketi, hareket 

yönüne ters bir elektrik akımı oluĢturur.   

2.1 Enerji Kaynağı Olarak Hidrojen 

2.1.1 Hidrojen hakkında genel bilgiler 

 “Hidrojen” kelimesi Yunanca‟da “su oluĢturan” anlamına gelmektedir. 

 Evrende en fazla bulunan elementtir.  

 Diğer bütün elementler baĢlangıçtaki hidrojenden veya daha sonra ondan 

türemiĢ diğer elementlerden yapılmıĢtır. 

 Hidrojen, evrendeki atomların %90dan fazlasını, toplam kütlenin dörtte 

üçünü oluĢturmaktadır. 

 Atmosferde çok az bulunur. Yeryüzünde esas olarak oksijenle su bünyesinde 

bileĢik yapar; fakat aynı zamanda bitkiler, petrol ve kömür gibi organik 

maddelerde de bulunur.  

2.1.2 Hidrojenin üretilmesi 

 Doğalgaz 

 Sudaki hidrojenin elektrik enerjisi ile oksijenden ayrıĢtırılması (elektroliz) 

 Organik malzemelerden hidrojen üretilmesi 

 Bazı alg ve bakterilerin atık olarak ürettikleri hidrojenin toplanması 

 Suyu 3100 
o
C „nin üzerinde ısıtarak molekül bağlarını koparıp element olarak 

hidrojen ve oksijenin elde edilmesi 

 GüneĢ ıĢınlarından yararlanarak sudaki hidrojenin ayrıĢtırılması 

 Yüksek sıcaklıklı nükleer reaktörler ile  



 
6 

2.1.3 Hidrojenin depolanması 

Hidrojen, düĢük kaynama noktası (+253 °C) ve düĢük yoğunluğu (0,08245 kg m
-3

) 

sebebi ile normal Ģartlar altında sadece gaz olarak bulunur. Hidrojen kimyasal 

ve/veya mekanik olarak depolanır. Yedi çeĢit hidrojen depolama yöntemi mevcuttur: 

 SıkıĢtırılmıĢ gaz, 

 Sıvı hidrojen 

 Hidrokarbonlar 

 Hidrürler 

 Karbon ve nano tüpler 

 Sentetik karbon 

 Cam küreler 

2.1.3.1 Sıkıştırılmış gaz 

Hidrojen, yaygın olarak 50 litrelik 200-250 bar basınca sahip basınçlı tanklarda depo 

edilir [3]. Gerektiği durumlarda bu basınç 600-700 bar‟a kadar çıkabilmektedir. Her 

ne kadar 50 litrelik tanklarda depolansalar bile hidrojen çok hafif olduğu için 

hacimsel enerji yoğunluğu çok düĢüktür. Diğer taraftan yüksek basınçtan sebep, 

mukavemetli olmaları gerektiği için depolama tankları çok ağırdır.  

Hidrojen, çok yüksek basınç ve çok düĢük sıcaklıklara kadar ideal gaz özelliği 

göstermektedir. Dolaysı ile belli bir basınç ve sıcaklıktaki molekül sayısı ile kütlesi 

ideal gaz kanunu: 

n hidrojen mol sayısı;  m hidrojenin kütlesi (gr), R ideal gaz sabiti (8,3145 

J/(mol.K)); P basınç (atm); T Kelvin cinsinden sıcaklık ve V hacim (litre) olmak 

üzere n aĢağıdaki formül ile hesaplanabilir:  

n=
P.V

R.T
                                                                                                                     (2.1) 

Hidrojenden elde edilecek enerji; 

                                                                                                                     (2.2) 

Bağıntısı ile hesaplanır. Bu bağıntıda, entalpi değerini temsil eden     hidrojen gazı 

için 120MJ/kg dır. 
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Hidrojenin hacimsel enerji yoğunluğu, 

     
 

 
 

    

       
 

      

     
                                                                           (2.3) 

olarak hesaplanır. Bu bağıntıdan da anlaĢılabileceği gibi hidrojenin enerji yoğunluğu 

basınçla artmaktadır. Fakat buradaki sorun, bu basınç artıĢının depo malzemesinin 

mukavemeti ile sınırlı oluĢudur. Eğer depo malzemesi olarak çelik ve alüminyum 

alaĢım kullanılırsa depo aĢırı ağır olur ki depolanan hidrojenin ağırlığı, tüm deponun 

ağırlığına göre oranı %2-%3 ü geçmez. Bu dezavantaj, çelik yerine kompozit 

malzeme kullanılarak giderilebilir. Bu durumda hidrojenin ağırlık oranı %5‟i geçer.  

2.1.3.2 Sıvı hidrojen 

Hidrojeni sıvı olarak depolama yönteminde gaz olarak sıkıĢtırmaya nazaran çok daha 

düĢük basınç değerlerinde çalıĢıldığı için gaz sıkıĢtırmaya göre daha emniyetli bir 

yöntemdir. Buradaki sorun hidrojenin -253 
0
C de sıvılaĢmasıdır. Bu sebepten dolayı 

depolama iĢleminde ısıl izolasyon çok önemlidir. Ayrıca hidrojenin bu sıcaklığa 

kadar soğutulması da uzun zaman almaktadır. Hidrojeni sıvılaĢtırmak için mevcut 

hidrojenin yakıt enerjisinin %28‟i kullanılır. 

2.1.3.3 Hidrokarbonlar 

Hidrokarbonlardan metanol, diğer hidrokarbonlu yakıtlara göre çok daha kolay 

hidrojenine ayrıĢtığı için (200-300
 0

C) özellikle tercih edilir. Atmosferik Ģartlarda 

sıvı haldedir.  

2.1.3.4 Hidrürler 

Bazı alaĢımlar hidrojenle tepkimeye girerek hidrojen emip ısı açığa çıkarırlar. Basınç 

düĢürülüp sistem ısıtıldığında istenilen miktarda hidrojen açığa çıkar. Böylelikle 

metal hidrür bir depo, aynı hacimli sıkıĢtırılmıĢ hidrojen deposuna göre 100 kat daha 

fazla hidrojen depolayabilir. 

2.1.3.5 Karbon ve nano tüpler 

Hidrojen bol gözenekli, geniĢ yüzey alanına sahip karbon yapının gözenekleri 

arasında depolanır.  
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2.2 Yakıt Hücresi Türleri 

 

Şekil 2.2 : MATLAB‟da oluĢturulan örnek yakıt hücresi akım-gerilim grafiği 

Temel olarak V-I karakteristiği ġekil 2.2‟deki gibi olan yakıt hücresinin baĢlıca 7 

çeĢidi bulunmaktadır. Kullanılan elektrolit çeĢidine göre bu yakıt hücreleri: 

 Fosforik asitli yakıt hücresi 

 Proton geçirgen zarlı yakıt hücresi 

 Molten Karbonat yakıt hücresi 

 Katı oksit yakıt hücresi 

 Alkalin Yakıt hücresi 

 Doğrudan metanol yakıt hücresi 

 Çinko Hava Yakıt Hücresi (ZAFC)  

Bu yakıt hücrelerini ayrı ayrı tanımlayalım. 

2.2.1  Fosforik asitli yakıt hücresi (PAFC) 

Birinci nesil yakıt hücresi olan fosforik asitli yakıt hücresinde elektrolit olarak 

fosforik asit kullanılır. 200 
0
C‟ye kadar oldukça kararlı çalıĢabilen bu tip yakıt 

hücresinin verimi yaklaĢık olarak %35 ile %45 arasında değiĢir. 150 
0
C‟den yüksek 

sıcaklıklarda elektroliti oldukça iyi iletkenlik gösteren PAFC‟lerde 190-210 
0
C‟ler 

arasında verim %40‟ı aĢabilir [3]. 

ġekil 2.3‟teki Ģematik resimdeki tepkimeden de görüleceği üzere, hücre sıvısının 

dengesinin korunması için su molekülleri katottan ayrılmalıdır. Ġyon, sıvı yoluyla 

anottan katoda doğru harekete geçer. Elektrotlar, elektrik devresinin tamamlanması 
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için yük üzerinden harici bir yol ile birbirine bağlanmıĢtır. Anot ile katot arasında 

gerçekleĢen tepkime Ģu Ģekilde açıklanabilir:  

Anot       :     2H2      4H 
+ 

+  4e 
- 

Katot      :     4e 
-
 +  4H 

+
 + O2     2H2O 

Toplam  :     2H2 + O2     2H2O + GÜÇ 

PAFC‟ler hastane, otel, güç üretim tesislerinde kullanılır.  

 

 

Şekil 2.3 : PAFC Ģematik resmi 

2.2.2 Proton geçirgen zarlı yakıt hücresi (PEMFC) 

Proton geçirgen zarlı yakıt hücresinde elektrolit olarak sadece protonların geçmesine 

izin veren katı katman kullanılır. Göreceli düĢük sıcaklıkta, 85-100 
0
C, çalıĢan 

PEMFC‟nin verimi %40-60 arasındadır [3]. 

ġekil 2.4‟te Ģematik resmi gösterilen PEMFC‟de:    

Anoda gelen hidrojen molekülleri (H2), yine anotta bulunan platin katalizör 

yardımıyla elektronlarını (e
-
) kaybederler ve hidrojen iyonlarına (H

+
) dönüĢürler. 

Hidrojen iyonlarının her biri birer protondan ibarettir. Elektronlar harici bir devre 

üzerinden katoda doğru yol alırlar. Elektronların bu hareketi, kendi hareketlerine ters 

yönlü bir elektrik akımına dönüĢür. Harici devre üzerine bağlanacak her hangi bir 

elektrikli cihaz vasıtasıyla bu elektrik akımının iĢ yapması sağlanabilir. Elektrikli 

otomobiller için bu cihaz, elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren elektrik 

motorlarıdır. Hidrojen iyonları ise, proton seçici zardan geçerek katoda doğru 



 
10 

ilerlerler. Katoda vardıklarında, dıĢ ortamdan alınan oksijen molekülleri (O2) ve 

harici devre üzerinden gelen elektronlarla birleĢerek su molekülleri (H2O) 

oluĢtururlar. Bu su molekülleri atık olarak dıĢarıya verilir. Bu yolla, hidrojenli 

yakıtın oksijenle birleĢip su açığa çıkarma eğiliminden faydalanılarak elektrik ve 

faydalı iĢ üretilmiĢ olur. Bu sürecin hiçbir aĢamasında herhangi bir kirlilik meydana 

gelmez. Yan ürün olarak da yalnızca su ve ısı oluĢur. Bu sürecin kimyasal ifadesi Ģu 

Ģekildedir [5]: 

Anot       :     2H2      4H 
+ 

+  4e 
– 

Katot      :     4e 
-
 +  4H 

+
 + O2     2H2O 

Toplam  :     2H2 + O2     2H2O 

 

 

Şekil 2.4 : PEMFC Ģematik resmi 

PEMFC‟ler daha çok otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.  

2.2.3 Molten karbonat yakıt hücresi (MCFC) 

ġekil 2.5‟te gösterilen bu yakıt hücresinde elektrolit olarak molten karbonat 

kullanılmaktadır. 650 
0
C gibi yüksek sıcaklıkta iĢ görür.  
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Şekil 2.5 : MCFC Ģematik resmi 

2.2.4 Katı oksit yakıt hücresi (SOFC) 

Seramik elektrolit kullanılan katı oksit yakıt hücreleri 1000 
0
C gibi çok yüksek 

sıcaklıklarda kullanılabilirler. Verimi %60‟lara varan ġekil 2.6‟daki yakıt hücresinde 

kullanılan elektrolit katı olduğundan buharlaĢma ve elektrolit sızıntısı da meydana 

gelmez. Bu yüzden eksilen elektrolitin tamamlanması gibi bir sorun asla meydana 

gelmez. Bu yüzden büyük ölçekli merkezi elektrik istasyonları gibi oldukça yüksek 

güç isteyen uygulamalarda kullanılırlar [3]. 

 

Şekil 2.6 : SOFC Ģematik resmi 

2.2.5 Doğrudan methanol yakıt hücresi (DMFC) 

Daha önce de belirtildiği gibi, yakıt hücrelerinde ana yakıt hidrojendir. Hidrojen, 

metanol ve metan gibi hidrokarbonların ıslah edilmesi ile kolayca elde edilebilir. 

Fakat bu iĢlem, yakıt elde etme sürecini ve iĢletim maliyetlerini arttırdığı için verimi 

azaltır. Birincil yakıt kaynağı metanol olan ġekil 2.7‟de Ģematik resmi gösterilen 
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DMFC‟lerde bu sorun ortadan kaldırılmıĢtır. Yapısal olarak  proton geçirgen zarlı 

yakıt hücresi gibi bu yakıt hücresinde de aynı proton geçirgen zar kullanılır fakat bu 

yakıt hücresi, metanolden yakıtı doğrudan ayırabildiği için yakıtın ıslahına gerek 

yoktur. 

 

Şekil 2.7 : DMFC Ģematik resmi 

200 
0
C sıcaklıkta çalıĢabilen doğrudan metanol yakıt hücresinin verimi %40 

civarındadır.  

2.2.6 Alkalin yakıt hücresi (AFC) 

Oldukça iyi iletkenlik karakteristiğine sahip olan potasyum hidroksit, elektrolit 

olarak ġekil 2.8‟de Ģematik resmi verilmiĢ olan Alkalin Yakıt Hücresinde 

kullanılmaktadır. Fakat kullanılan bu elektrolitin oldukça pahalı olması, bu tip yakıt 

pilinin ticarileĢmesinin önündeki en büyük engel olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Şekil 2.8 : AFC Ģematik resmi 
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2.2.7 Çinko yakıt hücresi 

ġekil 2.9‟da Ģematik resmi verilen ZFC, rejeneratif yakıt hücresi sınıfındadır. Çinko 

tanecikleri ve havayı kullanarak elektrik üretir. ZAFC, anot olarak çinko oksit, katot 

olarak da havayı kullanır.  

 

Şekil 2.9 : ZFC Ģematik resmi 

2.3 Değişik Tip Yakıt Hücrelerinin Karakteristiklerinin Karşılaştırılması 

Çizelge 2.1‟de, yukarıda anlatılan yakıt hücrelerinin özet bilgileri mevcuttur.  

Çizelge 2.1 : Yakıt hücrelerinin çalıĢma koĢullarının karĢılaĢtırılması [3] 

TĠP 

ÇalıĢma Sıcaklığı 

(
o
C) Verim (%) 

ÇıkıĢ Gücü 

(kW) Uygulama Alanları 

PAFC 160-220 ~40 100-5000 
ko-jenerasyon santrallari, 

taĢıtlar 

PEMFC 80-90 ~45 1-1000 
UlaĢım, uzay ve denizaltı 

uygulamaları 

MCFC 650 50-75 1000-100000 Güç generatörleri 

SOFC 800-1000 50-60 100-100000 
Endüstriyel ko-jenerasyon 

santralleri 

DMFC 50-85 45-50 0,1-5 

TaĢınabilir elektronik 

cihazlar, emercensi güç 

üretimi  

AFC 60-90 40-50 10-100 UlaĢım, uzay, UPS 

2.4 Yakıt Hücresi Güç Üretim Sistemi 

Yakıt hücresi güç sistemi, birçok alt sistemden oluĢan ve o an iĢlenen yakıtı 

kullanarak sistem  çıkıĢına DC güç veren bir sistemdir.   Yakıt hücresi güç sistemi, 
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ġekil 2.10‟da da görüldüğü gibi temel olarak yakıt iĢlemcisi, yakıt hücresi güç 

bölümü ve güç elektroniği devresi olmak üzere üç ana bloktan oluĢur.   

 

 

 

 

 

 

 

                                         Hidrojence zengin yakıt 

 

 

                                      + 

                                                                                                  

                                     DC Güç                                                 

                                      -- 

                                                                                                     

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.10 : Yakıt hücresi blok Ģeması 

Ġlk blokta, mevcut konvansiyonel yakıt iĢlenerek, yakıt hücresince kullanılması 

uygun hidrojence zengin yakıt elde edilir. Bu iĢlem sırasında konvansiyonel yakıta Ģu 

iĢlemler uygulanır: 

Yakıt arındırma: Yakıt hücresinin katalizörünün bozulmasını engellemek için yakıt 

sülfür, halojenür ve amonyaktan arındırılır.   

Yakıt dönüĢtürme: Mevcut yakıt (öncelikli olarak hidrokarbon), hidrojence zengin 

yakıta dönüĢtürülür. 

Gaz iyileĢtirme: Karbonmonoksit (CO) ve su  (H2O) tepkimeye girer ve bu tepkime 

sonucunda CO2 ve H2 açığa çıkar.  

Elde edilen bu yakıt, yakıt hücresinin anot elektroduna gönderilir.  

Ġkinci blokta iĢlem yakıt hücresinin içinde gerçekleĢir. Anoda gelen hidrojen atomu, 

proton ve elektrona ayrılır. Katot ise oksijen ile beslenmektedir. Daha önce de 

YAKIT 

HÜCRESĠ 

GÜÇ KATI 

GÜÇ 

ELEKTRONĠĞĠ 
DEVRESĠ 

      YAKIT  

    ĠġLEMCĠSĠ 

 

 

Y 

Ü 

K 

   YAKIT 

  SU   ISI 

AyarlanmıĢ DC veya AC 

Gerilim 
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bahsedildiği üzere, elektronlar harici bir yol kullanarak elektriksel güç meydana 

getirir.  

Üçüncü ve son blokta, ikinci blokta oluĢan DC gerilim istenen çıkıĢ gerilimine uygun 

olarak güç elektroniği devresi üzerinden ayarlanır. Burada, beslenen yükün 

karakterine bağlı olarak iki tip güç elektroniği devresi kullanılabilir. DC gerilim ile 

beslenecek bir yük için DC/DC çevirici, AC beslenecek yük için DC/AC çevirici 

kullanılmalıdır.  

2.5 Yakıt Hücresi Sisteminin Eniyilenmesi (Optimizasyon) 

Sıcaklık, basınç ve gaz bileĢenleri gibi etkenler, yakıt hücresinin çıkıĢ gücüne etki 

eden değiĢkenler olarak gözümüze çarpmaktadır. Yakıt hücresi sisteminin 

eniyilenmesi bileĢen sayısının fazlalığından dolayı oldukça karmaĢıktır. ÇeĢitli 

tasarım olasılıları, verim, maliyet, iĢletimsel esneklik gibi değiĢkenler dikkate 

alınarak eniyileme yapılmalıdır.  

ġekil 2.11‟da görüldüğü üzere temel karar hücrenin hangi aralıkta çalıĢtırılacağıdır 

[3]. ĠĢletme noktası gerilim doğrusu boyunca yukarı çıktıkça akım yoğunluğu azalır 

verim artar fakat bu durumda aynı gücü verebilmek için daha büyük hücre alanı 

gerekir. Aynı doğru boyunca yukarı çıkıldıkça iĢletme maliyetleri azalırken toplam 

maliyet artar. BaĢka bir çok parametre yakıt hücresinin çalıĢma aralığının 

belirlenmesinde etkindir. Bu baĢlık altında basınç, sıcaklık, yakıt tüketimi ve oksidan 

bileĢimine değinilecektir. Bu parametreler ile oynanarak en iyi çalıĢma noktası 

oluĢturulur. 

 

Şekil 2.11 : Yakıt hücresinin verim değiĢimi [3] 
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2.5.1 Basınç 

Yakıt hücresi basıncı, baĢka bir çok etkenle iliĢkilidir. Basınç, sistem performansı ile 

daha az borusal hacim, yalıtım, ısı kaybı gibi değiĢkeleri etkiler.  

Yakıt hücresinin basıncını arttırmak katodun aĢınmasına neden olur; çünkü katot 

aĢınması doğrudan hücrenin asitliği ile iliĢkilidir. Bu asitlik CO2 basıncı ile artarken 

aynı zamanda da hücre basıncını arttırır. Bu tip aĢınma katotta da erimeye neden olur 

ve örneğin MCFC‟de nikelin çökmesine, dolayısıyla da hücrenin daha çabuk 

bozulmasına neden olur. Bu yüzden seçilecek basıncın doğrudan hücrenin kullanım 

süresine maliyete etkisi bulunmaktadır.  Örnek vermek gerekirse; basıncı 1 

atmosferden 10 atmosfere değiĢtirince PAFC‟de hücre gerilimi ~150 mV, MCFC‟de 

~80 mV, SOFC‟de ise ~60mV değiĢmektedir.  

ġekil 2.12‟den görüldüğü üzere basınç arttıkça aynı akım değeri için hücre gerilimi 

de artmaktadır. 

 

Şekil 2.12 : Yakıt hücresinde basınç etkisi [4] 
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2.5.2 Sıcaklık 

ġekil 2.13‟de görüldüğü üzere sıcaklıkla artmasıyla açık devre geriliminin düĢmesine 

rağmen akım yoğunluğundaki çalıĢma noktalarında performans artar; çünkü artan 

sıcaklık kütle transfer kutuplanmalarını ve omik kayıpları azaltır.  

Yakıt hücrelerinin çalıĢma sıcaklıkları, kullanılan malzemelerden dolayı kısıtlıdır. 

Örneğin PAFC ve MCFC‟de yüksek sıcaklık, kullanım süresinin azalmasına neden 

olur. Bu yüzden yakıt hücreleri tasarlanırken en uygun sıcaklık değerleri 

belirlenmelidir. 

PAFC‟lerde 200 
0
C civarındaki sıcaklıklarda, aĢınma ve ömür azalması sorunu 

ortaya çıkar. MCFC‟ler de ise bu sıcaklık değeri yaklaĢık 650 
0
C‟nin üstüdür. 650 

0
C‟de MCFC‟ler için en uygun sıcaklıktır.   

 

Şekil 2.13 : Yakıt hücresinde sıcaklık etkisi [4] 

2.6 Yakıt Hücresi İle Kullanılabilecek Güç Elektroniği Devreleri 

Bu bölümde, yakıt hücresi çıkıĢındaki gerilimin düzenlenerek beslenecek yükün 

ihtiyaç duyduğu uygun gerilim karakteristiğine nasıl getirileceği anlatılacaktır.  
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Şekil 2.14 : Yakıt hücresi güç dönüĢüm blok diyagramı  

ġekil 2.14‟de yükün DC olması durumundaki sistem blok diyagramı verilmiĢtir. 

2.6.1 DC-DC çevirici 

ġekil 2.2‟de görüldüğü üzere yük akımı arttıkça, yakıt hücresinin çıkıĢ gerilimi 

azalmaktadır. Bu yüzden gerilimi düzeltmek için DC-DC çeviriciye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde yakıt hücreleri genellikle düĢük gerilim çıkıĢlı olacak 

Ģekilde tasarlanmaktadır (12V – 100V). Bu yüzden bu çıkıĢ gerilimini DC – DC 

kıyıcı ile arttırmak gerekmektedir.  

2.6.1.1 Gerilim arttırıcı DC-DC çevirici 

Gerilim arttırıcı DC-DC çevirici, çevirici giriĢindeki gerilimi, çıkıĢta daha yüksek 

genlikli DC gerilime çeviren devredir. 

ġekil 2.15‟de elektrik devresi gösterilen DC-DC gerilim arttırıcı çevirici, tüm 

çalıĢma boyunca ideal kabul edilecektir. 

 

Şekil 2.15 : Gerilim arttırıcı dc/dc çevirici MOSFET anahtarlı devresi [6] 



 
19 

 

Şekil 2.16 : Gerilim arttırıcı dc/dc çevirici ideal anahtarlı devresi 

ġekil 2.16‟da gösterilen devrede anahtar 1 pozisyonundayken, devre ġekil 2.17‟deki 

duruma gelir. Bu durumda: 

 

Şekil 2.17 : Gerilim arttırıcı dc/dc çeviricide anahtar 1 pozisyonunda 

                                                                                                                         (2.4) 

    
 

 
                                                                                                                   (2.5) 

olarak bulunur [6]. 

ġekil 2.16‟da gösterilen devrede anahtar 2 pozisyonundayken devre, ġekil 2.18 

durumuna gelir.  

 

Şekil 2.18 : Gerilim arttırıcı dc/dc çeviricide anahtar 2 pozisyonunda 

Bu durumda: 
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                                                                                                                    (2.6) 

      
 

 
                                                                                                           (2.7) 

olur. 

Dalgalılığın çok düĢük olduğunu kabul edersek, v≈V; iL=I olur.  Bu durumda: 

                                                                                                                    (2.8) 

     
 

 
                                                                                                              (2.9) 

olur. 

D çalıĢma oranı, D
'
 çalıĢma oranının tümleyicisi olmak üzere, (2.8) ve (2.9) 

formüllerinden yola çıkarak endüktans gerilimi ve kapasitör akımının dalga Ģekilleri 

ġekil 2.19 ve ġekil 2.20‟deki gibi bulunur:  

 

Şekil 2.19 : Gerilim arttırıcı dc/dc çevirici endüktans gerilimi dalga Ģekli  

 

Şekil 2.20 : Gerilim arttırıcı dc/dc çevirici kapasitör akımı dalga Ģekli 
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Burada vg giriĢ gerilimi, Ts ise periyottur. 

Gerilim arttırıcı DC/DC çeviricinin gerilim kazancı ise (2.10) formülünden bulunur: 

     
 

   
                                                                                                       (2.10) 

Burada M(D) gerilim çevirme oranıdır. ġekil 2.21‟de M(D)‟nin D ile arasındaki iliĢki 

görülmektedir. 

 

Şekil 2.21 : DC/DC çeviricinin ideal durumdaki çıkıĢ karakteristiği [6] 

Çeviricinin verimi : 

  
 

  
                                                                                                              (2.11) 

olarak bulunur. 

Endüktanstan geçen akımın, ġekil 2.22‟da gösterildiği üzere ortalama değeri ile tepe 

değeri arasındaki dalgalılığı, Ģu formülden hesaplanır: 

 

Şekil 2.22 : Gerilim arttırıcı dc-dc çevirici endüktans akımı dalga Ģekli [6] 
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                                                                                                        (2.12) 

Burada vg giriĢ gerilimi, L endüktansın değeri, D çalıĢma oranı ve Ts periyottur. 

Endüktans ideal kabul edilmiĢtir. 

Bu formül kullanılarak,  akımdaki dalgalılığın %1 kabul edilmesi durumunda (2.12) 

eĢitliğinde bulunan L parametresi MATLAB eĢbenzetiminde yerine konacaktır. 

Kapasitör geriliminin, ġekil 2.23‟de gösterildiği üzere, ortalama değeri ile tepe 

değeri arasındaki dalgalılığı (ortadan tepe değerine) ise [6] Ģu formülden hesaplanır: 

 

Şekil 2.23 : Gerilim arttırıcı dc-dc çevirici kapasitör gerilimi dalga Ģekli [6] 

   
 

   
                                                                                                      (2.13) 

Burada v çıkıĢ gerilimi, C kapasitör değeri, D çalıĢma oranı ve Ts periyottur. 

Kapasitör ideal kabul edilmiĢtir. 

Bu formül kullanılarak, gerilimdeki dalgalılığın %1 kabul edilmesi durumunda (2.13) 

eĢitliğinde bulunan C parametresi MATLAB eĢbenzetiminde yerine konacaktır. 
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3.  YAKIT HÜCRESİNİN SU ÜSTÜ GEMİLERDE KULLANIMI 

Fosil yakıtları, hem pahalılığı hem de çevreye verdiği zararlardan ötürü yavaĢ yavaĢ 

popülaritesini kaybetmektedir. Gemilerin devasa boyutlarda olması ve aylarca 

denizlerde hiç durmadan yol alması, bilim insanlarını daha çevreci ve daha ucuz 

yakıt aramaya sevk etmiĢtir.  

Bu bölümde su üstü gemisinde içten yanmalı motor yerine yakıt hücreli bir tahrik 

sistemi tasarlanacak ve performansı sorgulanacaktır. Tasarlanacak bu sistem ile 

ayrıca geminin elektrik üretimi de gerçekleĢtirilecek ve bu yeni konseptin mevcut 

sistemler yerine kullanılması hususu tartıĢılacaktır.  

Elektrik sisteminin eĢbenzetiminde MATLAB, gemi yapısının eĢbenzetiminde ise 

Maxsurf programları kullanılmıĢtır. 

3.1 Tasarlanacak Geminin Ön Dizaynı 

Yakıt hücresi ile tahrik edilecek geminin teknik özellikleri Ģu Ģekilde olacaktır: 

Geminin Adı: RBA 

Gemi Gövdesi: Fiberglas 

Hedeflenen hız: 13 knot 

Hedeflenen boy: 6 metre  

Tahmini gemi boĢ ağırlığı: 200 kg 

Toplam yük: 1 kiĢi ve eçhizeler ile birlikte toplam 200 kg 

Hedeflenen en: 1,5 metre 

Hedeflenen yükseklik: 1 metre  

Elektrik sevk gücü: Maxsurf programında yapılacak eĢbenzetim sonucunda 

bulunacaktır. 

Tekne hız kontrolü : Ġtici motorun devir sayısı ile teknenin hız kontrolü 

gerçekleĢtirilecektir. 
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Motor sürücü olarak DC motor sürücüsü kullanılacaktır. 

3.2 Tasarım Süreci 

RBA gemisinin tasarım süreci 2 kısımdan oluĢmaktadır: 

 Gövde tasarım 

 Elektrik tasarım 

3.2.1 Gövde tasarımı 

RBA gemisinin, düĢük güçte istenen yüksek hıza ulaĢması için hafif olması 

gerekmektedir. Bu sebeple gövde fiberglastan imal edilmelidir. ġekil 3.1 ve ġekil 

3.2‟deki forma sahip olması durumunda, Maxsurf programında güç değer, ağırlık ve 

tekne formu parametreleri girildiğinde RBA gemisinin güç-hız eğrisi ġekil 3.3‟deki 

gibi çıkmıĢtır. EĢbenzetime girecek gemi parametreleri Ģu Ģekildedir: 

Gemi gövdesinin ağırlığı : 200 kg 

Toplam yük : 1 kiĢi + eçhizeler ile birlikte toplam 200 kg 

Boy : 6 m. 

En: 1,5 m. 

Yükseklik : 1 m. 

Hedeflenen hız : 13 knot 

 

Şekil 3.1 : RBA gemisinin profil görüntüsü 
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Şekil 3.2 : RBA gemisi perspekif görüntüsü 

 

Şekil 3.3 : RBA gemisi güç-hız eğrisi 

200 kg‟lık gövde ağırlığı ve malzemeler ile  sürücü dahil ilave  200 kg‟lık yük ile 

birlikte toplam 400 kg olan RBA gemisinin,  ġekil 3.3‟ten görüleceği üzere motordan 

Ģafta gücün %100 verimle aktarılması durumunda 5 Hp motor gücü için hızı 13.5 

knot olmaktadır.  



 
26 

3.2.2 Elektrik tasarımı 

Bir su üstü gemisinde elektrik sistemi tasarlanırken atılacak ilk adım elektrik yük 

analizinin yapılmasıdır. Bu analiz sonucunda sistemin toplam güç ihtiyacı bulunur ve 

bu ihtiyaca cevap verecek güç kaynakları seçilir.  

Su üstü gemilerinde gemi elektrik yükleri genellikle 2000 grubu (Tahrik sistemleri), 

3000 grubu ( Elektrik sistemleri), 4000 grubu (Seyir sistemleri), 5000 grubu 

(Yardımcı sistemler), 6000 grubu (Genel Donatım) ve 7000 grubu (SavaĢ 

gemilerinde silah sistemleri) olmak üzere altı grupta toplanır. 

Elektrik yük analizi için çeĢitli standartlarda çeĢitli hesaplama yöntemleri mevcuttur. 

Kimi standartlarda örneğin; DDS 310-1, her yükün gücü eĢ zamanlık faktörü ile 

çarpılır ve çıkan sonuçların toplanması suretiyle gemi toplam güç ihtiyacı bulunur. 

Alman BV 30 standardında ise yükler önce toplanır, her iĢletme koĢulu için 

standartta belirtilen eĢ zamanlılık faktörü ile çarpılır ve gemi toplam güç ihtiyacı 

bulunur. Burada önemli olan husus, gemiye monte edilecek sistem/ekipmanların güç 

ihtiyacının önceden belirlenmiĢ olmasıdır. 

Çizelge 3.1‟den Çizelge 3.6‟ya kadar DDS 310-1 standardı dikkate alınarak taslak bir 

güç analizi sunulmuĢtur. 

Çizelge 3.1 : Elektrik yük analizi 2000 grubu 

2000 Tahrik 

Sistemleri 
İŞLETME ŞARTLARI 

No 

Grup 

 No 

Tüketici / 

Sistem Adet 

Birim 

 
 Güç 

 

KW 

MANEVRA LİMAN SEYİR 

Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) 

1 20xx 
Ġtici Motor 

1 3,75 1 0,9 3,38 1 0,0 0,00 1 0,9 3,38 

2 20xx 

Ana 

Makina 

Deniz 
Suyu 

Soğutma 

Tulumbası 

1 0,10 1 0 0,00 0 0,0 0,00 1 0,9 0,09 

3 20xx 

Tatlı Su 

Soğutma 

Tulumbası 
1 0,10 1 0 0,00 1 0,0 0,00 1 0,5 0,05 

4 20xx 

CPP 

Hidrolik 

Ünitesi 
1 0,10 1 0 0,00 1 0,0 0,00 1 0,5 0,05 

TOPLAM (kW)=   3,375 0 3,565 
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Çizelge 3.2 : Elektrik yük analizi 3000 grubu 

3000 Elektrik 

Sistemleri 
İŞLETME ŞARTLARI 

No 

Grup 

 No 

Tüketici / 

Sistem Adet 

Birim 
 

 Güç 

 
KW 

MANEVRA LİMAN SEYİR 

Ad. 
Yük  

Faktörü 
Güç 
(kW) Ad. 

Yük  
Faktörü 

Güç 
(kW) Ad. 

Yük  
Faktörü 

Güç 
(kW) 

1 30xx 
Sinyal ve 
Seyir 
Fenerleri 

1 0,60 1 0,6 0,36 1 0,4 0,24 1 0,6 0,36 

2 30xx 
İç Mahal 
Aydınlat
ması 

1 0,30 1 0,9 0,27 1 0,9 0,27 1 0,9 0,27 

TOPLAM (kW)=   0,87 0,67 0,87 

Çizelge 3.3 : Elektrik yük analizi 4000 grubu 

4000 Kontrol ve 

İzleme Sistemleri 
İŞLETME ŞARTLARI 

No 

Grup 

 No 

Tüketici / 

Sistem Adet 

Birim 

 

 Güç 
 

KW 

MANEVRA LİMAN SEYİR 

Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) 

1 40xx 
Seyir 
Sistemleri 

1 0,30 1 0,6 0,18 1 0,4 0,12 1 0,6 0,18 

2 40xx 
Muhabere 

Sistemleri 
1 0,20 1 0,2 0,04 1 0,2 0,04 1 0,4 0,08 

TOPLAM (kW)=   0,22 0,16 0,26 

Çizelge 3.4 : Elektrik yük analizi 5000 grubu 

5000 Yardımcı  

Sistemleri 
İŞLETME ŞARTLARI 

No 

Grup 

 No 

Tüketici / 

Sistem Adet 

Birim 

 

 Güç 
 

KW 

MANEVRA LİMAN SEYİR 

Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) Ad. 

Yük  

Faktörü 

Güç 

(kW) 

1 50xx 

Sintine 
Tahliye 

Tulumbala

rı 

1 0,40 1 0,1 0,04 1 0,1 0,04 1 0,1 0,04 

2 50xx 

Hidrofor 

Tulumbala

rı 
1 0,20 1 0,3 0,06 1 0,3 0,06 1 0,6 0,12 

3 50xx 
Sıcak Su 

Kazanı 
1 0,50 1 0,3 0,15 1 0,3 0,15 1 0,6 0,30 

TOPLAM (kW)=   0,25 0,25 0,46 
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Çizelge 3.5 : Elektrik yük analizi 6000 grubu 

6000 Genel 

Donatım 
İŞLETME ŞARTLARI 

No 

Grup 

 No 

Tüketici / 

Sistem Adet 

Birim 
 

 Güç 

 
KW 

MANEVRA LİMAN SEYİR 

Ad. 
Yük  

Faktörü 
Güç 
(kW) Ad. 

Yük  
Faktörü 

Güç 
(kW) Ad. 

Yük  
Faktörü 

Güç 
(kW) 

1 60xx 
Katodik 
Koruma 1 0,5 1 0,9 0,45 1 0,9 0,45 1 0,9 0,45 

TOPLAM (kW)=   0,45 0,45 0,45 

Çizelge 3.6 : Elektrik yük analizi sonuç 

SERVİSLER MANEVRA LİMAN SEYİR 

TAHRĠK SĠSTEMLERĠ 3,38 0,00 3,57 

ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ 0,63 0,51 0,63 

KONTROL VE ĠZLEME SĠST. 0,22 0,16 0,26 

YARDIMCI SĠSTEMLER  0,25 0,25 0,46 

GENEL DONATIM 0,45 0,45 0,45 

Toplam Güç(kW) 4,93 1,37 5,37 

Yakıt Hücresi Nominal Güç (kW) 6  

Yakıt Hücresi Adet 1  

SERVİSLER MANEVRA LİMAN SEYİR 

SERVĠSDEKĠ YAKIT HÜCRESĠ  SAYISI 1 1 1 

YAKIT HÜCRESĠ YÜKLENME ORANI (%) 82,08 22,83 89,42 

 

Çizelge 3.6‟da görüldüğü üzere en yüksek güç seyir esnasında 5,37 kW 

çekilmektedir. Bu bağlamda 6 kW‟lık bir yakıt hücresi, geminin yük ihtiyacı için 

yeterli olacaktır.  

Yakıt hücresinin çıkıĢına bağlanacak 45/240 V DC-DC dönüĢtürücü, gemi elektrik 

sistemi için gerekli gerilimi sağlayacak, dönüĢtürücü çıkıĢına bağlanacak DC motor 

sürücü ile de itici motor sürülerek geminin hız kontrolü ve seyir yapması 

sağlanacaktır. Geminin diğer yükleri yine 240 V DC barasına bağlanacak çeviriciler 

üzerinden beslenecektir. Tüm bu yükler tek bir yük olarak gösterilmiĢtir.   

3.2.2.1 Elektrikli tahrik sistemi 

Sisteme Genel Bakış 

ġekil 3.4‟de  RBA Gemisi elektrik sistemi blok diyagramı görülmektedir. Ġtici 

motorun hız ayarı ve bunun sonucunda geminin hız ayarı, DC motor sürücüsü 

üzerinden yapılacaktır. 
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Şekil 3.4 : RBA gemisi elektrik blok diyagramı 

ġekil 3.5‟te görüldüğü üzere, DC-DC gerilim arttırıcı katı geri beslemeli olup, yük 

değiĢimlerinde çıkıĢına sabit gerilim vermektedir. Aynı Ģekilde DC motor sürücüsü 

katında Ģafttan gelen hız bilgisi ile referans hız bilgisi kıyaslanarak hız kontrolü 

yapılır.  

Yakıt Hücresi Katı 

RBA gemisinde, yakıt hücresi olarak, 80 
0
C gibi  düĢük çalıĢma sıcaklığına sahip 

olması sebebiyle PEM yakıt hücresi kullanılacaktır. Bu bölümde, RBA gemisinde 

kullanılacak 6 kW‟lık PEM yakıt hücresi modülünün özellikleri hesaplanacaktır. 

Yakıt Sarfiyatı 

RBA gemisinde,  yakıt olarak saf hidrojen kullanılacak ve basınçlı tanklarda 

depolanacaktır. Depolanacak tankların boyutlarını hesaplamak için Ģu yol 

izlenecektir: 
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Şekil 3.5 : RBA gemisi elektrik sevk sistemi 

 1 saatte amperlik akımda harcanacak hidrojen miktarı hesaplanır. 

 Tam yükte 1 saatte harcanacak hidrojen miktarı hesaplanır.  

 Tam yükte denizde seyir süresi ile 1 saatte harcanacak hidrojen miktarı 

çarpılır. 

Yakıt hücresinde tepkimeye girecek her hidrojen (H2)  molekülü için 2 elektron yakıt 

hücresinin anodunda serbest kalır.  

H2 → 2H
+
 + 2e

-
 

Burada 1 mol hidrojende 6,022x10
23

 tane elektron olduğunu unutmamak gerekir. Bu 

miktardaki elektron 96,487 coulomb‟luk (Faraday Sabiti) yük demektir [3]. Bu 

nedenle tek bir elektronun yükü 1,602x10
-19

 coulomb‟dur. Akımın 1 amperi 1C/sn 

olarak tanımlanmıĢtır. Bu tanımlardan hareketle, 1 amper akım için kaç mol 

hidrojenin serbest kaldığı Ģu Ģekilde hesaplanır : 

   
      

        

  

  
  

    

               
  

         

      
      

      
           

     

      
         (3.1) 

   
          

     

      
   

       

         
  

   

     
                 

      
                 (3.2) 
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1 A akım için 1 saatte harcanacak hidrojen miktarı 37,605x10
-6

 olarak bulunmuĢtur. 

RBA gemisinin toplam yükü yaklaĢık 6kW ve yakıt hücresinin nominal çalıĢma 

gerilimi 45 V DC olduğuna göre buradan: 

  
      

  
                                                                                                (3.3) 

bulunur. Bu durumda bir saatte tam yük durumunda harcanacak hidrojen miktarı: 

                                 

    
                                                              (3.4) 

Denizde tam yükte hiç durmadan 1 gün gidebilecek olan RBA gemisinin ihtiyaç 

duyduğu hidrojen miktarı: 

                                                                                                        (3.5) 

olarak hesaplanır. (Güç elektroniği devrelerinin %100 verimle dönüĢtürme iĢlemi 

yaptığı varsayılmıĢtır.) 

Yakıt Hücresinin Boyutları 

Gemide kullanılacak yakıt hücresinin boyutları yaklaĢık olarak 380x160x460 

mm.‟dir [7].  

3.3 Yakıt Hücresi Simulink Eşbenzetimi 

ġekil 3.6‟te RBA gemisinin MATLAB Simulink‟teki blok Ģeması görülmektedir. Bu 

bloklardaki parametrelerle oynanarak üçer saniye boyunca farklı senaryolar için 

eĢbenzetim yapılacaktır. Çıkan sonuçlar tartıĢılacaktır. 

Kullanılan PEMFC parametreleri Ģu Ģekilde seçilmiĢtir: 

ÇalıĢma sıcaklığı : 80 
0
C 

Açık devre gerilimi : 65 V DC 

Nominal çalıĢma noktası : 133,3 A – 45 V DC 

Maksimum çalıĢma noktası : 225 A – 37 V DC 

Yakıt hücresinin çıkıĢına ise gerilimi 240 V DC‟ye çevirecek bir DC-DC çevirici 

konulmuĢtur. Bu DC-DC çeviricinin parametreleri Ģu Ģekilde seçilmiĢtir: 

Çeviricide kullanılan endüktansın değeri, endüktans akımının  %1 dalgalılığı için 

bulunmalıdır. Bunun için önce endüktanstan geçen akım bulunmalıdır. 
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                                                                                                                (3.6) 

Bunun için D çalıĢma oranı bulunmalıdır. (2.10) formülünde v=240 V ve vg=45 V  

değerleri yerine konursa çalıĢma oranı D=0,81 bulunur. Buradan da D
ı 
=0,19 çıkar.  

Maksimum çekilen güç 5,37 kW ise 240 V DC tarafın çekilen maksimum akım: 

  
    

   
                                                                                                  (3.7) 

  
 

 
 

   

      
                                                                                       (3.8) 

bulunur. ġekil 2.27 dikkate alınacak olunursa buradan da: 

  
  

           
=116,173A                                                                                      (3.9) 

bulunur.                                                           

Yüzde bir dalgalılık için ∆i=1,16 A bulunur. Anahtarlama frekansı 20 kHz seçilip 

diğer değerler (2.12) formülünde yerine konursa: 

  
  

      
      

 

     
                                                                    (3.10) 

bulunur. 

ġekil 2.28 dikkate alınıp DC-DC çeviricideki kapasitör gerilimini ise %1 dalgalılık 

için (2.13) formülünde değerler yerine konursa: 

  
   

           
      

 

     
                                                       (3.11) 

olarak bulunur. 

Motor yükü olarak normal Ģartlarda pervane yükü karakteristiği kullanılmalıdır; fakat 

bu eĢbenzetimde en uç Ģartlar kullanılmıĢ olup, denizin aĢırı dalgalı olması durumu 

anlık yüksek tork darbesi ile modellenmiĢtir. Böylece motora ani ve aĢırı yük 

bindirilmiĢ olup,  normal Ģartlarda maruz kalmayacağı bu sert koĢullar altında 

motorun tepkileri incelenmiĢtir. Motorun bu sert koĢullara vereceği baĢarılı cevaplar 

neticesinde, motorun pervane karakteristiğindeki yükün üstesinden rahatlıkla 

geleceği değerlendirilmiĢtir. 

DC motorun kalkıĢ akımı hız kontrol bloğunda 40 A ile sınırlandırılmıĢtır. 

EĢbenzetim süresi üç saniyedir. 
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Şekil 3.6 : RBA gemisi sevk sistemi simulink Ģeması 
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Şekil 3.7 : PEMFC V-I ve P-I karakteristikleri 

Senaryolar 

RBA gemisi değiĢik koĢullarda seyir yapacağı için bu koĢullar, itici motorun yük ve 

hız değiĢimi bağlamında MATLAB Simulink‟te çözümlenecektir.  

BeĢ farklı senaryonun inceleneceği bu bölümde her senaryo için sırasıyla motor 

geriliminin, motor akımının, motor hızının, yakıt hücresi geriliminin, yakıt hücresi 

akımının, gerilim arttırıcı DC-DC çeviricinin çıkıĢ geriliminin, çıkıĢ akımının ve yine 

motor akımının  zamana göre değiĢimi çözümlenecektir. Gerilim arttırıcı DC-DC 

çeviricinin akımı ile motor akımı aynı resme konmak suretiyle aralarındaki koĢutluk 

gösterilecektir.    

Senaryo 1 

Bu senaryoda itici motor sabit 5 N.m yük altında, 0 rad/sn‟den 120 rad/sn‟ye çıkıp 

120 rad/sn‟de sabit kalmaktadır.   

ġekil 3.8‟de itici motorun sabit 5 N.m yük altındaki davranıĢı görülmektedir. Bu 

resimde birinci blokta motor gerilimi, ikinci blokta motor akımı, üçüncü blokta 

motor hızının zamana göre değiĢimi görülmektedir. Dördüncü blokta ise motora 
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uygulanan tork görülmektedir. KalkıĢ akımı, Simulink‟te 40 A ile sınırlandırılmıĢtır. 

Motor hızı, hız geri besleme bloğu ile 120 rad/sn.‟de tutulmaktadır.  

ġekil 3.9‟da birinci blokta yakıt hücresinin uç gerilimi, ikinci blokta yakıt 

hücresinden çekilen akım, üçüncü blokta DC-DC çevirici çıkıĢ gerilimi ve dördüncü 

blokta DC-DC çevirici çıkıĢ akımının zamana göre değiĢimi görülmektedir. BeĢinci  

blok ise ġekil 3.8‟deki ikinci blok yani motor akımının zamana göre değiĢimidir. Bu 

resimde yakıt hücresinin motor kararlı hale geçene kadar (yaklaĢık 0,6 saniye) akım 

ve gerilim karakteristiğinin ters orantılı olarak değiĢtiği görülmektedir. Motor kararlı 

duruma geçince akım ve gerilimlerin oldukça düzgün olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3.8 : Ġtici dc motorun sabit yük altındaki yol alma karakteristiği  
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Şekil 3.9 : Yakıt hücresinin sabit yük altındaki karakteristiği 

Senaryo 2 

Bu senaryoda itici motor, kalkıĢ anından 1,2‟nci saniyeye kadar 5 N.m, 1,2‟nci 

saniyeden sonra ise 25 N.m‟lik yüke maruz kalmaktadır.  KalkıĢ akımı yine 40 A ile 

sınırlandırılmıĢtır.  

ġekilde 3.10‟da motorun 1,2‟nci saniyede ani yükün binmesi ile fazla akım çekmeye 

baĢladığı ve hızında anlık bir düĢüĢ görülmektedir. Hız geri besleme bloğu ile hız 

yeniden 120 rad/sn.‟de sabitlenmektedir.  

ġekil 3.11‟de ise motora ani yük binmesi sonucunda yakıt hücresinin geriliminin 

aniden düĢtüğü ve akımın aniden arttığı görülmektedir. Yakıt hücresinin çıkıĢındaki 

DC-DC çeviricinin çıkıĢındaki gerilim ise neredeyse sabittir. Bu durum, yakıt 

hücresinin böyle bir sistemde, çıkıĢ geriliminin motor gerilimine uygun olsa da    

DC-DC çevirici olmadan kullanılmasının sakıncalı olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 3.10 : Ġtici dc motorun değiĢken yük altındaki karakteristiği 

 

Şekil 3.11 : Yakıt hücresinin değiĢken yük altındaki karakteristiği 
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Senaryo 3 

Bu senaryoda itici motor, sabit 5 N.m yük altında kalkıĢ yapmaktadır. 100 rad/sn 

hıza ulaĢtıktan bir süre sonra eĢbenzetimin ikinci saniyesinde motor hızı 120 

rad/sn‟ye çıkarılmıĢtır.  

ġekil 3.12‟de motorun, Simulink programındaki hız ayar bloğu üzerinden ikinci 

saniyeye kadar 100 rad/sn, ikinci saniye sonunda ise 120 rad/sn hızdaki karakteristiği 

görülmektedir. Anlık bir akım artıĢı ile motor hızlanmıĢ, daha sonra motor sabit hızla 

dönerken akım azalmıĢ ve dengeye oturmuĢtur.  

ġekil 3.13‟de yakıt hücresi çıkıĢ gerilimi, ikinci saniyede anlık düĢmüĢ ve dengeye 

oturana dek dalgalanmıĢtır; fakat DC-DC çıkıĢındaki gerilim düĢümü daha az olmuĢ 

ve daha az genlikle dalgalanmıĢtır. Motor kararlı çalıĢmaya devam etmiĢtir.  

 

Şekil 3.12 :  Ġtici dc motorun hız artıĢı 
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Şekil 3.13 : Yakıt hücresinin itici dc motorun hız artıĢına cevabı 

Senaryo 4 

Dördüncü senaryoda motor, 5 N.m sabit yük altında kalkmıĢ, 120 rad/sn hıza 

çıkmıĢtır. Hız kontrol bloğundan motorun hızı ikinci saniyede 80 rad/sn‟ye 

düĢürülmüĢtür. 

ġekil 3.14‟te  motor 120 rad/sn hıza ulaĢana dek motor, akım sınırlayıcının 

maksimum değeri olan 40 A akım çekmiĢtir. 120 rad/sn hıza ulaĢtıktan sonra akım 

düĢmüĢ,  ikinci saniyede ise hız 80 rad/sn düĢene kadar, anahtar açık konumda 

olacağı için motor sistemden akım çekmemiĢtir. Motor gerilimi ise, motor akım 

çekmemesine rağmen sıfıra düĢmemiĢtir. Bunun nedeni ise motor döndükçe  

                                                                                                                   (3.12) 

eĢitliği sebebi ile motorda gerilim endüklenmesidir. Burada   motorun rad/sn 

cinsinden hızını belirtmektedir. Hız 80 rad/sn olmasıyla birlikte motor akım çekmeye 

baĢlamıĢtır.  

ġekil 3.15‟te yakıt hücresi gerilimi hız düĢüĢünün gerçekleĢtiği ikinci saniyede bir 

süre artmıĢ, yakıt hücresinin akımı ise aynı sürede neredeyse sıfır olmuĢtur.  DC-DC 
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çeviricinin uç gerilimi de hız düĢüĢü ile birlikte aynı süre boyunca dalgalanmıĢ daha 

sonra dengeye oturmuĢtur. DC-DC çevirici çıkıĢ akımı yine hız düĢümü sırasında 

sıfır olmuĢ, motor 80 rad/sn‟a ulaĢtığında ise artmıĢ ve dengeye oturmuĢtur. 

 

Şekil 3.14 : Ġtici dc motorun hız düĢüĢüne cevabı 

 

Şekil 3.15 : Yakıt hücresinin itici dc motorun hız düĢüĢüne cevabı 
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Senaryo 5 

BeĢinci senaryoda motor 5 N.m tork ile kalkıĢ yapmakta, 120 rad/sn hıza ulaĢmakta,  

1,2‟nci saniyede motora uygulanan yük 25 N.m‟ye çıkarılmakta ve ikinci saniyede 

hız kontrol bloğundan motor hızı 80 rad/sn‟ye düĢürülmektedir. KalkıĢ akımı 40 A 

ile sınırlandırılmıĢtır.  

ġekil 3.16‟da motor 120 rad/sn‟de dengeye oturana kadar 40 A‟lik akım 

çekilmektedir. Motor dengeye oturduğunda akım düĢmekte, 1,2‟nci saniyede torkun 

25 N.m‟ye çıkarılması ile akım bir anda artmaktadır. Bu esnada motor hızı salınım 

yapmıĢ, geri besleme devresi sayesinde hızı tekrar 120 rad/sn‟de dengelenmiĢtir. 

EĢbenzetimin ikinci saniyesinde motor hızı 80 rad/sn‟ye düĢmesi için hız ayar 

bloğundan komut verilmiĢtir. Motor akımı sıfıra düĢmüĢ, gerilimi ise  (3.12) eĢitliği 

sebebiyle doğrusal azalmıĢ ama sıfıra düĢmemiĢtir. Motor 80 rad/sn‟ye ulaĢtığında 

motorun çektiği akım artmıĢtır. Akımın tepe yaptığı noktada gerilim yine sıfıra 

düĢerek akım azaltılmıĢ ve motor hızı dengeye oturmuĢtur. Burada dikkat edilecek 

bir baĢka nokta da, devir hızı 120 rad/sn olduğu zamanki motorun çektiği akımın, 80 

rad/sn olduğu zaman çektiği akımdan fazla olduğudur. 

ġekil 3.17‟de yakıt hücresinin diğer Ģekillerde de olduğu gibi akım ve geriliminin 

birbiri ile ters orantılı olarak hareket ettiği görülmektedir. Torkun arttırıldığı 

noktadan itibaren bir süre yakıt hücresinin akımı artmıĢ, aynı süreçte gerilimi 

azalmıĢtır. Hız düĢümü sırasında ise yakıt hücresinin gerilimi artmıĢ, akımı 

azalmıĢtır. DC-DC çeviricinin çıkıĢı bu süreçlerde özellikle hızın 80 rad/sn hızda 

kararlı duruma geçme sürecinde  az da olsa dalgalanmıĢ, ama dengeye oturmuĢtur. 
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Şekil 3.16 : Ġtici dc motorun yük artıĢı ve hız düĢüĢüne cevabı 

 

Şekil 3.17 : Yakıt hücresinin yük artıĢı ve  hız düĢüĢüne cevabı 
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4.  SONUÇ 

Bu bölümde aynı güçteki yakıt hücresi sevk sistemi ile içten yanmalı motor sevk 

sistemi kıyaslanacak, sonuçlar tartıĢılarak bir sonuca varılacaktır. 

RBA gemisinin yakıt hücreli sevk sisteminin motor gücü 5 Hp‟dir. Servis sistemleri 

ihmal edilerek, sadece sevk sisteminin güç ihtiyacı için 5 kW‟lık bir yakıt hücresi, 

RBA gemisini sevk etmek için yeterli olacaktır. Bu güçteki bir yakıt hücresinin 

boyutları Ek A.3‟te de gösterildiği üzere en x boy x yükseklik cinsinden 

380x160x460 mm., ağırlığı 18 kg‟dır [7]. DC motor sürücüsünün ağırlığı yaklaĢık 3 

kg olup EK A.1‟de gösterilen DC motorun ağırlığı 54 kg‟dır [8]. Mevcut durumda 

RBA gemisini sevk edecek  yakıt hücreli sistemin ağırlığı yaklaĢık 75 kg‟dır. RBA 

gemisi 5 Hp güce sahip içten yanmalı bir motor ile sevk edilseydi bu motorun 

boyutları 350x525x1005 mm., kuru ağırlığı da yaklaĢık 27 kg olacaktı [9]. Bu 48 

kg‟lık ağırlık farkının tekne hızına yansıması ġekil 4.1‟de verilmiĢtir. 

 

Şekil 4.1 : RBA gemisinin içten yanmalı motor ile sevk edilmesi güç-hız eğrisi 
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ġekil 4.1‟den görüldüğü üzere içten yanmalı motor ile RBA gemisinin sevk edilmesi 

durumunda, 48 kg.‟lık yük azalıĢı geminin hızını yaklaĢık 0,15 knot arttırmıĢtır. 

RBA gemisini sevk edecek yakıt hücresinin fiyatı yaklaĢık 15000 $ olup, hidrojen 

tankı [11], DC motor [8] ve DC motor sürücüleri ile toplam sistem fiyatı yaklaĢık 

18000 $‟ı bulmaktadır [10]. Bu fiyata Ģaft ve pervane dahil değildir. Ġçten yanmalı 

motor fiyatı ise Ek A.2‟den de görüleceği üzere 2200 $‟dır [12]. Bu fiyata Ģaft ve 

pervane dahildir.  

DüĢük boyutlu gemilerde yakıt hücresi sisteminin pahalı ve ağır olması, bir süre daha 

içten yanmalı motorların tercih sebebi olmasına neden olacaktır. Ayrıca içten 

yanmalı motorların yedek parçaların ucuza rahatça bulunabilmesi de yakıt hücresinin 

önündeki en büyük engellerden biri olarak göze çarpmaktadır. Çevreci, sessiz, 

titreĢimsiz olması ve daha hızlı tepki vermesi, yakıt hücrelerinin sevk sistemi olarak 

bir numaralı tercih sebebi olarak görülmesine yetmemektedir [13]. 

Sonuç olarak, Ģu an itibariyle yakıt hücresi ile sevk teknolojisinin, içten yanmalı 

motor teknolojisine göre yatırım maliyeti yüksektir. Fakat, gerek yer altı 

kaynaklarının azalması, gerekse de çevreci bir teknoloji olması, kararlı ve sessiz 

çalıĢması,  yakıt hücresinin gelecekte içten yanmalı motorların yerini alacağının 

iĢaretidir ve almalıdır. 

Çizelge 4.1 : Kıyas tablosu 

Yakıt Hücreli Sistem İçten Yanmalı Motor 

Daha fazla ağırlık 

  Yakıt hücresi: 18 kg 

  DC motor sürücüsü: 3 kg 

  DC motor: 54 kg 

Daha az ağırlık 

  Tüm sistem (kuru ağırlık): 27 kg 

Daha pahalı (18000 $) 

 Yakıt hücresi: 15000 $ 

 DC motor ve sürücüsü: 3000 $ 

Daha ucuz (2200 $) 

Çevreci  Çevreci değil 

Sessiz Sesli 
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 EK A.1 : DC Motor Piyasa AraĢtırması 

 EK A.2 : Ġçten Yanmalı Motor Piyasa AraĢtırması 

 EK A.3 : Yakıt Hücresi Piyasa AraĢtırması 
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EK A.1  

 

(a)  

 

(b)  

Şekil A.1 : DC motor piyasa araĢtırması: (a) örnek bir dc motor ağırlığı.             

(b) örnek bir motorun özellikleri [14].   
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EK A.2 

 

 
 

(a) 

 

(b) 

Şekil A.2 : Ġçten yanmalı motor piyasa araĢtırması : (a) motor özellikleri.             

(b) motor boyutları [12].  
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EK A.3 

 

 

 

 

 Şekil A.3 : Yakıt hücresi teknik özellikleri [7]
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