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ÖZET 

  

 

Bu çalıĢ mada;  önceli kle yakıt  pilleri  ve yakıt  pilleri nde kull anıl acak yakıt  seçenekl eri 

i ncel enmi Ģ  ve PEM tipi  yakıt  pili ni n ve benzi ni n araç üzeri nde depol anı p araçt a 

dönüĢt ürül mesi ni n oto mobil  uygul a mal arı na uygun ol acağı  değerl endi ril mi Ģtir. 

El ektri kli  araç uygul amal arı  i ncel enmi Ģ,  hi brit  el ektri kli  araç ve ta ma men el ektri kli 

araç Ģekli nde ele alı nmı Ģtır. El ektri kli araçl arın  iym’l u araçl ardan farklılı ğı  ort aya 

kon muĢt ur.  Araç konfigürasyonuna esas  ol mak üzere aracı n güç ve enerji  i hti yacı  çeĢitli 

hı zl ar i çi n hesapl anmı Ģ,  mot or mo ment,  mot or rpm, teker mo ment,  teker rpm değerl eri 

bul unmuĢt ur.  Aracı n hız güç eğrileri  çı karıl mıĢtır.  Araçta yakıt  pili  ol arak;  40 kw l ı k 

PEM ti pi  yakıt  pili  kul lanıl mı Ģtır.  Yakıt  pili nin tekni k ve mali yet  değerl eri  veril miĢtir. 

Araçt a enerji  depol a ma ünitesi  ol arak;  çeĢitli  bat arya ti pl eri  i ncelenmi Ģ  ve  yüksek 

enerji  yoğunl uğu,  yüksek güç yoğunl uğu,   ve tekni k üst ünl ükl eri  nedeniyle 18 kw l ı k güç 

üretecek lityum-i yon bat arya terci h edil mi Ģtir.  Bat aryanı n tekni k ve mali yet  değerl eri 

veril mi Ģtir.  Araçta elektri k mot oru ol arak;  çeĢitli  mot or ti pl eri  i ncel enmi Ģ  ve 

di kdörtgensel  besl enmi Ģ  P M AC mot or tercih edil mi Ģtir.  Yakıtı n araçt a dönüĢt ür me 

iĢle mi  basa makl ar halinde desülf ürizasyon,  ototer mal  dönüĢt ür me,  yüksek sı caklı klı  ve 

düĢ ük sı caklı klı  ayı rma  reakt örleri  ve seçi ci  oksi dasyon aĢa mal arı  Ģekli nde el e 

alı nmı Ģtır.  Son ol arak aracı n büt ün konfi gürasyonu ort aya konmuĢt ur.  Yapıl an 

si mil asyon sonucunda araç perfor mans  değerleri  ve yakıt  t üketi m değerl eri ne 

ul aĢıl mı Ģtır.  ÇalıĢ manı n sonucunda;  yüksek perfor manslı  bi r araç di zayn edil mi Ģtir ( 70 

k m/ h hı za 14 s  de).  Araç e mi syon değerl eri  sıfıra i ndi rgenmi Ģ  böylece çevre ki rlili ği 

önl enmi Ģtir.  Araçl arı n sebep ol duğu Ģehi rlerdeki  ses  ki rliliği;  el ektrik mot orunun sesi 

düzeyi ne i ndi ril miĢtir.  En öne mli  ol an i se;  % 40 yakıt  t asarruf u sağlanmı Ģtı r(  9L den 

5, 1L ye).  Yakıt  ekonomi si  a mortis man değerl endi r mesi  il e aracı n kendi ni  3, 84 yıl da 

a morti edeceği hesapl an mı Ģtır.  

 

 

 

 

XIII 

 

 

      



 

 
 
 
DEMONSTRATI ON AND CONFI GURATI ON OF ELECTRI C VEHI CLES WHI CH 
USE FUELCELL AS A MAI N MOVEMENT UNI T ( KI LI Ç- 1 PROJECT)  
      
 

           SUMMARY 

 

In t his  st udy fi rst  of  all  fuel  cells  and f uel  choi ces  f or f uel  cell  were exami ned and 

Pe m f uel  cell  and gasoli ne, whi ch will  be stored and refor med at  t he car, were deci ded. 

El ectric vehi cles  had exa mi ned as  hi brit  EV and All  EV and mai n di fferences  bet ween 

EV and Ġ CE vehi cl es  were expl ai ned.  For maki ng a confi gurati on of  a car  , power and 

energy requi re ments  of a car  was  cal cul ated wi t h so me  s peeds.  Engine t orque, engi ne 

rpm, wheel  torque, wheel  rpm were cal cul ated and s peed- power curve was  t aken f or m.  A 

40 kw po wered pe m f uel  cell  was  used at  t he car.  Techni cal  and cost  val ues  of  t his  f uel 

cell  was  shown.  So me  battery t ypes  were exa mi ned f or energy storage unit  of  t he car.  By 

havi ng hi gh power density,  hi ge energy density and so me  techni cal  advant ages;  A 18 kw 

powered li dyum-i yon battery was  perefered.  Techni cal  and cost  values  of  t his  battery 

was  al so shown.  So me  engi ne t ypes  were exami ned f or move ment  unit  of  t he car and a 

rectangul ar supported P M AC mot or was  perefered.  Fuel  refor mati on proces  at  t he car 

was  exa mi ned step by step as  li qui d f uel  desulf urizer,  aut ot her mal  refor mer,  hi gh 

te mperat ure and l ow t emperat ure shift  reactors  and sel ecti ve oxi dati on reactor.  At  t he 

end all  confi gurati on of  t he car was  t aken f orm.  By usi ng si mul ati on perf or mance and 

fuel  consupti on val ues coul d be reached.  Wi th t his  st udy a hi gh perfor med car was 

desi gned.  Car e mi ssi ons  were i ncli ned t o zero so envi ro ment al  poll uti on coul d be 

prevented.  Sound poll ution at  cities  was  i ncli ned t o EM s ound l evel.  The most  i mport ant 

of  t he m i s  % 40 f uel  savi ngs  ( 9 L t o 5, 1 L).  By maki ng anal ysis of  fuel  econo my and 

a morti zati on it was calcul ated that the car will pay itself off by 3, 84 years.  
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GĠ RĠ ġ:  

Ul aĢtır ma i hti yacı  modern hayatı n vazgeçil mez bi r  i hti yacı dır.  Bu öne mli  ihti yaç bir 

çok siste mi n bir  arada kullanı mı  gerekti ği nden; petrol  yakıtları n kullanılabilirliği, 

e mi syon sı nırla mal arı  ve bu yakıtları n mali yet  değerleri  gi bi  bazı  kı stasları  vardır. 

Bi z yakl aĢı k 270 yıl dır,  bu yakıtları  i çten yan mal ı  mot orlarda düĢük verimde  yakı p, 

her  gün sol uduğu muz havaya veri yoruz.  Ġçt en yan malı  mot or  kullanılan araçl ar 

havaya zehirli  atı k i çeren hi drokarbonl ar,  karbon monoksit,  azot oksit ve  çeĢitli 

partikülleri  verirler.  Öyl e ki  Ģehirleri mi zi  boğarcası na kapl ayan sis  t abakasını n yarısı 

bu araçl ar  t arafı ndan yapıl makt adır.  ĠĢte bu havayı  kirleten e mi syon gazl arı nı 

azalt mak ve yakıtı mı zı  daha veri mli  kullanmak i çi n çok yakı n bir  gel ecekt e i çt en 

yan malı mot orl u araçl arın yeri ne elektri kle çalıĢan araçl ar alacaktır.  

        Bu dur umdu azaltmak i çi n yapılan kyot o pr ot okol ü hi ç e mi syonu ol mayan 

(zero-e mi ssi on vehi cles  (ZEVS)  )araçl arı n üretil mesi  i hti yacı nı  ort aya çı karmı Ģtır.  Bu 

da bat aryal arla çalıĢan el ektri kli  araçl arı n üretil mesi ni  gerektir mi Ģtir.  Fakat 

bat aryal arı n  Ģarj  edil mek i çi n el ektri ğe i hti yaç duy ması  ve bu el ektri ğin kö mür ün 

yakılarak CO ( karbon monoksit)  ve SO2  (kükürt di oksit)' e dönüĢt ürül mesi yl e 

sağlandı ğı ndan bu yakl aĢı mda Ģüpheyl e karĢılanmı Ģtır.  Ayrı ca araçt a kullanılacak 

bat aryal arı n Ģarj  sürel erini n uzun ol ması,  sı k sık Ģarj  edil me i hti yacı  ve  aracı n 

kullanı m menzili ni n kı sa ol ması  aracı n veri mli kullanı mı nı  engelle mekt edir.  Bu 

sorunun;  f osil  yakıtları n araç üzeri nde hi droj ene dönüĢt ürül erek yakıt  pillerinde ( Fuel 

cell) kullanıl ması yl a çözü mü akılcı bir yakl aĢı m olacaktır. 

Dünyadaki elektri kli araç çalıĢ mal arı Ģöyl e özetlene bilir: 

Ameri ka‟da; Chr ysl er  Corporati on Ģirketi  Tevan „ ı  1993 de   üretti.  Daha sonra NS-

Serisi  el ektri kli  araçl ar üret eceği ni  açı kl adı.  Bu araçl ar  0- 90 k m/ h „ e 16s  de 

çı kabil mekt eydi. Fort  Motor  Co mpany 1993‟ de Ecost ar‟ı  üretti.  Bu araç 112 k m/ h 

hı za ul aĢabil mekt eydi.  Nisan 1995„ de Gli der‟ı  üretti.  Gli der   120 k m/ h aza mi  hı zl a 

gi debil mekt e ve 0- 80k m/ h hı za 14s‟de ul aĢabil mekt eydi.  General  Mot or  Cor porati on 
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1990‟ da GM Ġ MPACT i si mli  Spor  arabayı  t asarladı.  Bu araç 128k m/ h aza mi  hı za 

çı kabil mekt e ve 0- 96 km/ h hı za 9s‟de ul aĢabilmekt eydi.  1992‟ de GMC el ektri kli 

araçl arı ticari olarak değerlendir mek içi n Preview Dri ve progra mı nı baĢl attı. 

Fransa‟da;  Lar ochelle fir ması  yaptı ğı  baĢarılı  dene mel erden sonra Peugeut  106 ve 

Ci troen AX‟i  el ektri kli  hal e getir meyi  1995‟ de tasarladı.  Bu araçl ar  55mph aza mi 

hı zda gi debili yor, 0-30 mph‟a 9s‟de çı kabili yordu.  Renault  fir ması  Express el ektri kli 

van il e Mast er  el ektri kli  van‟ı  üretti kten sonra  1996 yılı nda Cli o‟nun el ektri kli  hal e 

dönüĢt ür mesi ni tasarladı. Bu araç 60 mph hı za ul aĢabil mekt eydi.  

Al manya‟da BMW firması  E1 ve E2 „ yi  üretti.  Bu araçl ar  120k m/ h hı za 

ul aĢabili yordu.  E1( 75 mi l),  E2( 161 mil)  menzile sahi pti.  Mercedes- Benz fir ması  AG-

C Sı nıfı  ot omobilleri  geliĢtirerek AG- A Sı nıfı  oto mobilleri  üretti.  Bu araç 120k m/ h 

aza mi hı zla gi derken 0-90 km/ h hı za 15s‟de çı kabil mekt eydi.  

Japonya‟da Mazda fir ması  Mazda MX- S„ yi  Ġ mal  etti.  Bu araç 0- 96 km/ h hı za 

14, 7s‟de ul aĢ makt a ve 130k m/ h hı zl a gi de bilmekt edir.  Ni ssan fir ması  1994‟ de 

Cedri c ET‟ yi  üretti.  Cedric ET  100k m/ h aza mi  hı zl a gi debil mekt edir.  Aynı  yıl da 

Avenir  ET üretil di.  ġehir  i çi  i çi n t asarlanan bu araç 115k m/ h hı zla gi debil mekt edir. 

Toyot a fir ması  1993 yılında EV- 50‟ yi  üretti.  EV- 50 40 k m/ h hı zda 178 km menzil e 

sahi pti.  Honda fir ması  1994‟ de Ci vi c modelli  el ektri kli  aracı  üretti.  Üretilen bu araç 

128 km/ h aza mi hı za  ve 112 km menzile sahi pti.  

       Yakıt  pili  siste mi  özetle herhangi  bir  yan ma reaksi yonuna i hti yaç duy madan 

hi droj eni n ve oksijeni n el ektro ki myasal  reaksi yonl ardan geçirilerek su ve el ektri k 

enerjisine dönüĢt ürül mesidir.  

Ġl k yakıt  pili  sör  Wi lliam Gr ove ( 1811- 1896)  tarafı ndan 1839 yılı nda Londra' da 

ol uĢt urul muĢt ur.  Yakıt  pili ni n geliĢtiril mesi nde Wi l hel m Ost wal d ( 1853-1932)  il k 

kat alizörü kullanmı Ģtır.  Di ğer  öne mli  bir  geliĢ me 19 ncu yüzyılı n baĢl arı nda Walt her 

Ner nst  (1864- 1941),  Fritz Haber  ( 1868- 1934)  ve Carl  Bosch ( 1874- 1940)  tarafı ndan 

a monyak pr osesi ni n geliĢtiril mesi yl e ki myasal  endüstri ni n geniĢ  çaplı  kull anı mı  ve 

ki myasal  ür ünl eri n çok üretil mesi yl e gerçekl eĢmi Ģtir.  Prati kte il k al kali  yakıt  pili 

Francis T. Bacon (1904-1992) tarafı ndan Ca mbridge Üni versitesi nde geliĢtiril mi Ģtir. 

        Yakıt  pilleri  öncelikli  ol arak sabit  (istasyonel)  uygul a mal ar  da kullanıl maya 

baĢl anmı Ģtır.  Yakıt  pilleri  ul aĢtır ma (araç uygula mal arı),  güç üret me (fabri kal arda 

el ektri k üreti mi),  güç dağıtı m (ev ve bi nal arda elektri k üretil mesi),  t aĢı nabilir  güç 
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ünitesi  ol arak (cep t el efonu,  radyo gi bi  al etlerde )  ve askeri  uygul a malarda (t ank, 

ge mi,  uçak gi bi  araçl arın güç i hti yacı nı n karĢılanması)  gi bi  çok geni Ģ kull anma 

al anl arı na sahi p ol abil mekt edir.  Yakıt  pilleri  ayrıca çok geniĢ  yakıt  seçenekl eri  il e 

son derece cazi p bir elektrik üret me ünitesi dir.  

ÇalıĢ ma mı n 2nci  böl ümünde kaynak araĢtırması na yer  veril mi Ģtir. Bu 

böl ümde yararlanılan kaynakl ar  yakıt  pilleri ni n ve yakıt 

seçenekl eri ni n, bat aryal arın, elektri k mot orlarını n ve mot or kontrol 

üniteleri ni n, elektrikli  araç uygul a mal arı nı n i ncelendi ği  çalıĢ mal ar  ol mak üzere 4 

böl ümde el e alı nmı Ģtır.  

ÇalıĢ ma mı n 3ncü böl ümünde yakıt  pilleri  t arifi  yapıl mı Ģ, çeĢitleri  t ek t ek el e 

alı nmı Ģtır.  Yi ne bu bölü mde yakıt  pilleri ni n gel eceği ne yöneli k en öne mli  kriter 

ol arak yakıt  seçenekl eri  incel enmi Ģtir.  Sırası yl a hidroj en,  doğal gaz,  met anol,  et anol, 

petrol  yan ür ünl eri;  özelli kleri, üretil mesi, depola ma esasları,  sağlı k,  güvenli k ve 

çevresel  et kiler  esasları  baz alı narak değerlendirilmi Ģtir.  Bu böl ümde son olarak yakıt 

seçenekl eri ne ve kullanılan siste me  göre veri mlili k,  e mi syonel, ekono mi k 

değerlendir mel er  yapıl mıĢ ve sonuç ol arak araç uygul a mal arı  i çi n en uygun ol an 

PEM ti pi  yakıt pili seçilmi Ģtir. 

ÇalıĢ ma mı n 4ncü böl ümünde önceli kle i çten yanmalı  konvansi yonel  sistem 

kısaca anl atıl mı Ģtır.  Daha sonra el ektri kli  araç uygul a mal arı ndan hi bri d el ektri kli 

araç ve t a ma men el ektri kli  araç uygul a ması  anl atılmı Ģtır.  Yakıt  pilleri ni n kullanıl dı ğı 

el ektri kli  araç uygul a ması;  aracı n güç ve  enerji  i hti yacı nı n belirlenmesi,  güç 

el e manl arı nı n belirlenmesi,  yakıt  pili  yakıt  dönüĢtür me  pr osesi, enerji  yöneti m si st e mi 

ve ör nek bir  araç konfi gürasyonu sekli nde el e alınmı Ģtır.  ÇalıĢ ma mda  önceli kl e bir 

sürüĢ  çevri mi ne ( Dri ve-cycl e)  bağlı  ol arak aracın çeĢitli  hı zl ardaki  güç ihtiyaçl arı 

belirlenmi Ģtir.  Sür üĢ  çevri mi  i çi n Avr upa ül kel eri  koĢulları na uygun bir  sürüĢ  çevri mi 

seçilerek bu sayede uygun  t rafi k değerleri el de edil mi Ģtir.  Güç el e manl arı 

belirlenirken; esas  t ahrik ünitesi ni n ( yakıt  pili)  , enerji  depol a ma ünit esi ni n 

(bat aryal ar),  güç dönüĢtür me  ve akt ar ma ünitesini n (el ektri k mot oru, motor  kontrol 

ünitesi,trans mi syon ve di feransi yel)  t ekni k ve mal iyet  değerlendir mel eri  yapıl mı Ģtır. 

PEM t i pi  yakıt  pili  ,lityu m-i yon bat arya ve 53 Kw / 240 N- m güce sahip el ektri k 

mot oru,  400 V dc  giriĢli  mot or  kontrol  ünitesi  kul lanıl mı Ģtır.  Bu t erci hl er  yapılırken 

yakıt  pili  konfi gürasyonu yakıt  pili  veri m eğrisi  i ncel enerek i hti yaç duyul an güç 

değeri ni  sürekli  karĢılayacak Ģekil de yapıl mı Ģtır.  Mali yet  analizi  bu konudaki 
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çalıĢ mal ara bi naen gel ecek t ahmi nl eri yl e beraber  veril mi Ģtir.  Bat aryal arı n iyi  ve köt ü 

yönl eri  t ek t ek el e alı nmı Ģtır.  Gel ecekt eki  t ahmi nler  ve geliĢ mel er  göz önüne alı narak 

bat arya t erci hi  yüksek enerji  ve güç yoğunl uğuna sahi p ol ması  bakı mı ndan lit yum-

iyon bat arya üzeri nde yapıl mı Ģtır.  Lit yum-Ġyon bataryanı n çeĢitli  sı caklı kl ardaki  Ģarj-

deĢarj  eğrileri  i ncel enmi Ģ,  NOC ( Nu mber  of  cycl e)  değerlendir mesi  yapıl mıĢ ve bi ze 

istedi ği mi z güç oranı nı sürekli  ol arak sağl a ması  i çi n bat arya kontrol  ünitesi 

ol uĢt urul muĢt ur.  El ektri k mot oru ve mot or  kontrol  ünitesi  ile il gili   P M AC mot or 

terci h sebebi  anl atıl dı ktan sonra t ekni k ve maliyet  değerlendir mesi  detaylı  ol arak 

veril mi Ģtir.  El ektri k mot or unun veri m eğrisi  i ncelenmi Ģ,  maksi mu m ve no mi nal  güç 

değerleri  i çi n mot or  RP M,  mot or  mo ment,  t eker  RP M,  t eker  mo ment  değerleri 

hesapl anmı Ģtır.  El de edi len mo ment  ve r pm değerleri  değerlendirilerek 3 model 

ol uĢt urul muĢt ur. 1nci  model  araca trans mi syon konul madan direkt  ol arak E M‟ den 

diferansi yel e bağl andı ğı  model dir.  Bu model de aracı n seçilen mot or  değerleri nde il k 

hareketi  vere medi ği  çok yüksek azalt ma oranı na gereksi ni m duyduğu,  ( 1/ 15) 

bununda aracı n performansı nı n çok düĢük değerlerde kal ması na sebep ol duğu 

gör ül müĢt ür.  2nci  modelde araca trans mi syon konul arak özel  bir  i mal at  Ģekli nde t ek 

vites  ol acağı  kabul  edil mi Ģtir.  Bu sayede il k hareket  verilebil mi Ģtir. Fa kat  bu 

model de aracı n çı kabileceği  maksi mu m hı z değeri çok düĢük ( 30 k m/ h)  kalmakt adır. 

3ncü model de araca trans mi syon konul acak ve 5 vites  ol acaktır.  Vit es  oranl arı  aracı n 

varol an vites  değerleri ne göre alı nmı Ģtır.  Bu sayede aracı n 14s‟de 70k m/ h hı za 

çı kabil di ği  ve 160 k m/ h hı za ul aĢabil di ği  görül müĢt ür.  Diferansi yel  oranı  3, 84 

ol duğunda aracı n i stenen perfor mansı  göst ereceği  değerlendiril mi Ģtir.  Daha sonra 

yakıt  dönüĢt ür me  pr osesi  yakıt  seçeneği  benzi n ol duğu hal de el e alı nmı Ģ  ve  i Ģl e m 

basa makl arı  t ek t ek anlatıl mı Ģtır.  Ör nek bir  pr oses  göst eril mi Ģtir.  Daha sonra güç 

el e manl arı  birleĢtirilerek aracı n büt ün bir  siste mi  el e alı nmı Ģtır.  Aracı n rejeneratif 

frenl e me kazancı  anl atılmı Ģ  ve  birleĢtir me el emanı  ol arak seçilen bara ve  kabl o 

değerleri tekni k özelli kleri tabl o sekli nde veril mi Ģtir. 

 ÇalıĢ ma mı n 5nci  böl ümünde mat hl ab pr ogra mı  kullanılarak araç si mil asyonu 

yapıl mı Ģ ve aracı n performans değerleri el de edilmi Ģtir. 

 ÇalıĢ ma mı n 6ncı  böl ümünde el de edilen sonuçl ar  değerlendiril mi Ģ ve 

gel ecekt e geliĢ mel ere yöneli k öneriler sunul muĢt ur.  

     Yakıt  pilleri ni n ul aĢtır ma uygul a mal arı nda kullanıl ması  hı zlı  bir  geliĢme  süresi 

içerisi ndedir.  Fakat  yalnı zca güç ünitesi  ol arak yakıt  pili ni n kullanılması  aracı n 
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büyük,  ağır  ve hant al  bir  araç ol ması na sebep ol makt adır.  Bu yüzden çalıĢma mda  asıl 

tahri k unsuru ol arak yakı t  pili ni  ve aracı n seyir  halindeki  güç yükl e mel eri nde dest ek 

ünitesi  ol arak da bat arya kullandı m.  Özetle gel ecekt e daha az e mi syona sebep ol an, 

daha veri mli, daha sessiz, daha kullanıĢlı araçl ar yollarda ol acakl ar. 

 

 

KAYNAK ARAġTI RMASI  

 

 

ÇalıĢ mada önceli kle seçilen konu iti barı  ile yakıt  pilleri  ve el ektri kli  araçl ar 

konusunda çok fazl a kitap bul unma makt adır. Çünkü bu çalıĢ mal ara son yıllarda hı z 

veril mi Ģtir  ve daha çok yeni  çalıĢ mal ar  bili msel  makal eler  sekli nde veril mekt edir.  Bu 

yüzden çalıĢ ma hazırlanırken en yeni  kaynakl ara ve son döne m makalelere yer 

veril mi Ģtir.  Özelli kle  siste m el e manl arı nı n seçi mi nde bire bir  üretici  fir mal arla 

irtibata geçili p t ekni k özelli kler  ve mali yet  değerleri  alı nmı Ģtır.  ÇalıĢ mada kaynak 

araĢtır ması na 3 böl ümde yer  veril mi Ģtir.  Bunl ar  yakıt  pilleri ni n incel endi ği 

çalıĢ mal ar, bat aryal arı n incel endi ği  çalıĢ mal ar ve  el ektri kli  araçl arın, elektri k 

mot orları nı n i ncel endi ği çalıĢ mal ardır.  Ayrı ca si ste mi n si mil asyonu yapılırken 

Mat hl ab R12 ve Advisor 3- 2 (2000) progra ml arı veri tabanl arı kullanıl mı Ģtır. 

 

2- 1. Yakıt pilleri ni n i ncel endi ği çalıĢ mal ar:  

 Californi a Fuel  Cell  Partnershi p ( Eki m 2001)  bu kaynakt a yakıt  pili  kullanılan 

el ektri kli  araçl ar  i çi n ol ası  yakıt  seçenekl eri  el e alınmı Ģtır.  Yakıt  Pilleri ni n el ektri kli 

araçl arda kullanılabil mesi  i çi n gerekli  t eknol oji nin hazır  ol up ol madı ğı  sorgul anmı Ģ 

yakıt  seçeneği ni n önemi  vur gul anmı Ģtır.  Yakıt  seçenekl eri  sırası yla Hi droj en, 

Met anol,  Benzi n,  Et anol  ol acak Ģekil de önce yakı t  mali yeti  sonrada araçt a kull anma 

mali yetleri  Ģekli nde el e alı nmı Ģtır.  Sonuç ol arak bu yakıt  seçenekl eriyle il gili 

mali yet, emi syon ve yakıt ekono mi si karĢılaĢtır maları veril mi Ģtir. 

 Pettersson ve West erholm ( 2001) bu çalıĢ mada yakıt pilleri ni n geliĢi m süreci  

veril mi Ģ,  hal en birçok yakıtı  dönüĢt ürebilen bir  yakıt  dönüĢt ür me prosesi nden 

bahsedil mi Ģtir.  Yakıt  prosesi nde kullanılacak yakı t  seçenekl eri ne değiril mi Ģ  bu yakıt 

seçenekl eri nden benzi ni n ön pl ana çı ktı ğı  vur gul an mı Ģtır.  Yakıt  pili  kullanılacak bir 

araçt a siste m i hti yaçl arı  ve t ahmi ni  mali yet  değerleri  veril mi Ģtir.  Yakıt  dönüĢt ür me 
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pr osesi  ol arak kıs mi  oksi dasyon,  Buharlı  dönüĢt ür me  ve Ot ot er mal  dönüĢt ür me 

anl atıl mı Ģtır.  Bu pr oses  esnası nda kullanılacak i Ģlem basa makl arı;  desülfür üzasyon, 

yüksek sı caklı klı  ve düĢük sı caklı klı  ayır ma  reaktörleri  ve seçi ci   oksi dasyon t ek t ek 

el e alı nmı Ģtır. Yakıt  pilinden çı kan e mi syon değerleri  baĢl angı çt a,  yükl e mel er 

esnası nda, sürekli hal de ve kapat ma esnası nda olmak üzere 4 aĢa mada ele alı nmı Ģtır. 

 Ma yer  ve di ğ.(1999)  bu çalıĢ mada önceli kle yakıt  pili  kullanılan bir  sist e mi n 

içten yan malı  mot orlara göre yüksek veri mlilik,  düĢük e mi syon değerl eri  ve 

yükl e mel ere cevap ver me bakı mı ndan üst ünl ükl erini n ol duğu,  Ot ot er mal  dönüĢt ür me 

kullanılan bir  PEM t i pi  yakıt  pili  i çi n çevre basıncı ndan;  3, 7 Kg/  kw gi bi  bir  ağırlı k 

oranı na ul aĢıldı ğı anl atılmı Ģtır. 

  Di rcks  ( 1999)  bu çalıĢmada yakıt  pilleri ni n t arifi  yapıl dı kt an sonra PEM t i pi 

yakıt  pili ni n ot omobil  uygul a mal arı nda t erci h edil mesi ne sebep ol an üst ünl ükl eri 

anl atıl mı Ģtır.  Yakıt  pillerini n geliĢtiril mesi  i çi n ol uĢt urul an gr upt a Mercedes,  Renault, 

Toyot a,  Mazda fir mal arını n son döne m çalıĢ mal arı  ve geliĢtirdi kl eri  Pr ot oti pl er 

anl atıl mı Ģtır. 

 Fl aynn ve di ğ.  (1999) bu çalıĢ mada yakıt  pr osesi  t arifi  yapıl mı Ģ yakıt 

dönüĢt ür me  pr osesi ni n unsurl arı  anl atıl dı ktan sonra,  iĢle m basa makl arı 

desülfürizasyon,  Ot ot ermal  ayrıĢtır ma,  yüksek sıcaklı klı  ve düĢük sı caklıklı  ayır ma 

reaksi yonu ve seçi ci  oksidasyon Ģekli nde el e alı nmı Ģtır.  Yakıt  dönüĢt ür me pr osesi  il e 

ilgili  örnek bir  pr oses veril mi Ģtir.  Si st e mi n büt ünl üğünü sağl a mak i çi n ı sıl 

integrasyon ve Hava-su deneti mi  el e alı nmı Ģtır.  Si ste mi n perfor mans  değerlendir mesi 

haci m ve  ağırlı ğı n azaltıl ması  ve çabuk baĢl atma  ve  yükl e mel ere cevap ver me 

kriterleri ne dayandırıl mı Ģtır. 

 Br adl y ( Kası m 2000)  bu çalıĢ mada yakıt  pilleri  yüksek sı caklı klı  ve düĢük 

sıcaklı klı  yakıt  pilleri  olmak üzere el e alı nmı Ģtır. Yakıt  pilleri  i çi n yakıt  seçeneği ni n 

öne mi  anl atıl mı Ģtır.  Hi drojen,  doğal gaz,  met anol,  et anol,  petrol  yan ür ünl eri  yakıt 

seçeneği  ol arak t ek t ek el e alı nmı Ģtır.  Yakıt pilleri ni n veri mlili k ve e mi syon 

değerlendir mel eri  yapılmı Ģtır.  Hi droj eni n üreti mi  esnası nda kullanılan buharlı 

dönüĢt ür me, kıs mi oksi dasyon ve ot ot er mal dönüĢtür me met otları ele alı nmı Ģtır. 

 

2- 2. Bat aryal arı n i ncel endi ği çalıĢ mal ar: 

  US.  Depart ment  Of  Energy Office Of  Fossil  Energy Nati onal  Energy 

technol ogy l abarat ory ( Eki m 2000)  bu kaynakt a bat aryal ar  3 gr upt a el e alınmı Ģtır.  1 

nci  nesil  bat aryal ar,  2 nci  nesil  bat aryal ar  ve geliĢtiril mi Ģ  bat aryal ar.  1 nci  nesil 
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bat aryal arı n t ek kullanıml ı k ve t ekrar  Ģarj  edil meyen bat aryal ar  gr ubu ol duğu 

vur gul anmı Ģ  ve Çi nko- Karbon,  Magnezyu m Al emi nyu m,  Al kali- Magnezyu m oksit, 

gü müĢ-oksit  ve çi nko hava bat aryal ar  Ģekli nde ele alı nmı Ģtır.  2 nci  nesil  bat aryal arı n 

Ģarj  edilebilir  bat aryal ar ol duğu ve KurĢun-asit  bat aryal ar,  Ni kel-çi nko bat aryal ar, 

gü müĢ  oksit  bat aryal ar,  Ni kel- met al  hi brit  bat aryal ar  Ģekli nde el e alı nmı Ģtır. 

GeliĢtiril mi Ģ  bat aryal ar  ise 2 nci  nesil  bat aryal arın özelli kleri ni  geliĢtiril mesi yl e el de 

edil di ği  anl atıl mı Ģtır.  Bu gr upt a Lit yum-i yon bat aryal ar,  çi nko- Br omi n bat aryal ar 

ol mak üzere el e alı nmı Ģtır.  Bat aryal ar  genel  karakt eristi kleri,  t ekni k özellikl eri,  Ģarj-

deĢarj eğrileri ve üreti m met otları yla beraber det aylı olarak ele alı nmı Ģtır. 

 Sut ul a ( Ocak 2002)  bu çalıĢ mada önceli kli  ol arak geliĢ mi Ģ  araç t eknol ojileri 

içi n bat arya seçi mi ni n öne mi  vur gul anmı Ģ  ve bat aryal arı n seçi m kriterleri  ol arak; 

yüksek enerji  ve güç yoğunl uğu,  Ģarj  edilebilirlik,  uzun süreli  kullanıĢ,  hat alı 

kullanı ml ara karĢı  t ol erans  ve düĢük mali yet  gi bi  kriterler  t espit  edil mi Ģtir. 

GeliĢtiril mi Ģ  bat arya uygul a mal arı  bakı mı ndan ni kel - met al  hi brit,  yüksek güçl ü 

lityum-i yon ve lit yum poli mer  bat arya modülleri  önceli kli  t erci hl er  ol arak ele alı nmı Ģ 

ve bu kriterlere göre değerlendiril mi Ģtir. 

 Shukl a  ve di ğ.  ( Ağust os  2000)  bu çalıĢ mada öncelikle el ektri kli  araçl arı n i y m 

li  araçl ara göre üst ünlükl eri  anl atıl mı Ģ  ve elektri kli  araçl ara yönelmeni n bir 

zorunl ul uk ol duğu vur gul anmı Ģtır.  El ektri kli  aracı n t ahmi ni  güç ve enerji  i hti yacı 

veril mi Ģ  ve enerji  depolama ünitesi  ol arak kurĢun-asit  bat arya,  ni kel-kad mi yu m 

bat arya,  ni kel- met al  hibrit  bat arya,  çi nko-hava bat arya,  lit yum-i yon bat arya ve 

yüksek sı caklı klı  zebra bat arya i ncel enmi Ģtir.  Bat aryal arı n t ekni k karĢılaĢtırıl ması 

yapıl mı Ģtır.  Sonuç ol arak ol uĢt urul acak 80 kw lık bir  el ektri kli  aracı n 50 k w l ı k 

gücün yakıt  pili nden,  30 kw li k gücün bat arya ve süper  kapasit örlerden 

karĢılanabileceği vurgul an mı Ģtır.   

 

2- 3. El ektri kli araçl arı n i ncel endi ği çalıĢ mal ar:  

 Ti mur  ve Yazar  ( Ocak 1999)  bu kaynakt a öncellikle dünyadaki  el ektri kli  araç 

uygul a mal arı na yer  verilmi Ģ,  El ektri kli  araçl ar  paralel  hi brit  el ektri kli  araçl ar,  seri 

hi brit  el ektri kli  araçl ar,  ta ma men el ektri kli  t aĢıtlar  ol mak üzere 3 gr upt a ele alı nmı Ģ. 

Bu araç ti pleri ni n birbirine göre üst ünl ükl eri  değerlendiril mi Ģtir.  Ar açt a 

kullanılabilecek ol ası  bat arya ti pleri,  kurĢun eĢit  bat aryal ar,  Ni kel  kad mi yu m 

bat aryal ar,  Ni kel- Met al  hibrit  ve çi nko hara bat aryal ar  Ģekli nde el e alı nmı Ģtır.  Ayrı ca 

düzen t ekerlerden bahsedil mi Ģ  el ektri k t ahri k sistemi  mot orlar  ve güç konvet örleri 
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Ģekli nde el e alı nmı Ģtır.  Ayrı ca araç i çi n uygul anacak enerji  yöneti m si st e mi nden 

bahsedil mi Ģ ve öne mi vurgulanmı Ģtır. 

 Hart ve Wo mack ( Eki m 1995) bu çalıĢ mada elektrikli araç uygul a mal arı nın 

yüksek baĢl at ma mo mentu,  yükl e mel ere karĢı  hızlı  reaksi yonu ve basit  hı z kontrol 

siste mi yl e konvonsi yonel si ste mden üst ünl ükl eri nin ol duğu,  ayrı ca yakıt  pilleri ni n bu 

araçl arda kullanıl ması  ile e mi syon değerleri ni n araç üzeri ndeki  ses  ve t itreĢi ml eri 

azal dı ğı nı  vur gul anmı Ģtır.  El ektri k mot or  t erci h sebepl eri  anl atıl mı Ģtır.  ÇeĢitli  araçl ar 

içi n yakıt  pilleri ni n el ektrik mot oruyl a beraber  kullanıl ması  sayesi nde elde  edil ecek 

mo ment-hız karakt eristikleri  veril mi Ģtir.  Yakıt  pili ni n i stenen gücü sürekli 

sağl ayabil mesi  i çi n pol arizasyon eğrisi ni  di kkatle incel enmesi  gerekti ği  vurgul anmı Ģ 

ve örnek güç yoğunl uğu akı m yoğunl uğu eğrileri veril mi Ģtir. 

Ma ggett o ve Mi erco ( Mart 2001) bu çalıĢ mada daha sağlı klı bir çevre içi n ve 

yakıtları n daha veri mli  kullanıl ması  i çi n el ektri kli araçl arı n çok öne mli  olduğu, hı zl a 

tükenen enerji  kaynakl arı  sorununun en i yi  çözü m ol abileceği  ve 2010 yılı nı n bu 

araçl arı n ti cari  hal e getiril mesi  i çi n bir  hedef  ol duğu anl atıl makt adır.  Önceli kl e 

el ektri kli  araçl arda kullanılabilecek t ekli  ve birden çok t ahri k siste mi  anlatıl mı Ģtır. 

Seri,  parel el  ve yakıt  pili kullanılan el ektri kli  araç konfi ğürasyonl arı   gösteril mi Ģtir. 

El ektri kli  araçl arı n perfor mans  kriterleri, maksi mu m ve sürekli  hı z, eği m çı kabil me, 

hı zlanma  ve sür üĢ  menzi li  Ģekli nde el e alı nmı Ģtır. Kı saca yakıt  pilleri  , batar yal ar  ve 

el ektri k mot orları anl atılmı Ģtır. 

 Er gene man (2001) bu çalıĢ mada hi drokarbon yakıtları n sebep ol duğu e mi syon 

değerleri gösteril mi Ģ; yakıt ekono mi si ne esas ol mak üzere yıllık seyahat  

alıĢkanlı kları, yıllara göre yakıt ekono mi si ndeki kaydedilen geliĢ mel er verilmi Ģtir.  

Yakıt ekono mi si ni n te melde mot or karakteristi ği ne, sürüĢ karakt eristi ği ne,  

ayrodi na mi k ve yuvarlanma dirençl eri ne, aracı n ağırlığı na, sürüĢ çevri mi ne göre 

değiĢti ği vurgul anmı Ģtır. Son ol arak yakıt ekono misiyl e ilgili 

mat e mati ksel bir model oluĢt urul muĢt ur.  

Teagan ve Barnett ( Eyl ül 2001) bu çalıĢ mada yakıt pili kullanılan araç 

uygul a ması nda mali yeti düĢür mek i çi n yakıt  ve met aryal  seçi mi ni n , uygul a ma 

sıcaklı ğı nı n,  kat alizör  i htiyacı nı n ve yakıt  dönüĢt ür me pr osesi ni n kontrol ünün öne mi 

vur gul anmı Ģtır.  Sonuç olarak mali yet  değerleri nin sabi t  (istasyonel)  uygul a mal arda 

150 $/ kw ve araç uygul amal arı nda 30 $/ kw altı na inil mesi gerekti ği tespit edil mi Ģtir 
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3) YAKI T PĠ LLERĠ  ( FUEL CELL) TARĠ FĠ VE ÇEġĠ TLERĠ:  

 

Yakıt  pilleri  ki myasal  enerji yi  direkt  ol arak  el ektri k enerjisi ne dönüĢt üren el ektro 

ki myasal  bir  araçtır.  Yakıt  pilleri n yapısı nda t e mel  ol arak;  anot  il e kat ot  uçlar  arası na 

yerleĢtiril mi Ģ  bir  el ektrolit  bul unur.  Ti pi k bir  yakıt  pili nde anot  ( negatif  uç)  sürekli 

ol arak gaz yakıtlarla, kat ot  (pozitif  uç)  i se oksijen i çeren hava il e besl enir.  Reaksi yon 

esnası nda hi droj en mol ekülleri  prot onl arı na ve el ektronl arı na ayrılır.  Pr ot onl ar 

el ektrolitten geçerken elektronl ar  el ektri k akı mı nı  ol uĢt urur.  Meydana gelen el ektro 

ki myasal  reaksi yon sonucu el ektrotlar  arası nda el ektri k akı mı  meydana gelir.  Bu 

bakı mdan yakıt  pilleri  bazı  farklılıklarla beraber bat aryal ara benzerler.  Bat arya bir 

enerji  depol a ma ünitesi dir.  Bat aryal arı n verebileceği  maksi mu m enerji  içi ne konan 

ki myasal  maddel erle sı nırlıdır.  Ġçi ndeki  ki myasal  maddel er  t ükenene kadar  enerji 

üret meye deva m ederler.  ÇalıĢ ma mda  bat aryalar  enerji  depol a ma ünitesi  ol arak 

kullanılacaktır.  ÇalıĢ mamı n üçüncü böl ümünde kullanılabilecek bat arya t ürleri 

anl atılacaktır. 

 

 

 

 

 

 ġekil 3-1 Ör nek bir yakıt pili uygul a ması: 

 

Fakat  yakıt  pilleri  el ektrotlara yakıt  ve oksijen gel di ği  sürece el ektri k üret meye 

deva m ederler.  El ektrot un geçiĢ  böl gesi nde anot  kat ot  ve el ektrolit  arası nda üç fazlı 

bir  ara yüzey meydana gelir.  Bu ara yüzey özellikle sı vı  el ektrolitleri n kullanıl dı ğı 

yakıt pilleri nde yakıt pilini n elektro ki myasal perfor mansı konusunda çok öne mli bir  

 

   Hava 

   Yakıt 

Anot  

Kat ot 

  Elektrolit 
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rol  oynar.  Bu ti p yakıt  pilleri nde yakıt  gazl arı  ince bir  fil m hali ndeki  elektrolitten 

geçerek geçirgen el ektrot un bir  kı s mı nı  ı slatır ve  el ektrot un yüzeyi  ile el ektro 

ki myasal  bir  reaksi yona girer.  Eğer  geçirgen elektrot  gereği nden fazl a el ektrolitle 

dol arsa;  yakıt  gazl arı nı n el ektrolitten reaksi yon böl gesi ne geç mesi ni  engel ler.  Bu da 

yakıt pilini n elektro ki myasal perfor mansı nı düĢürür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-2 Ör nek bir yakıt pili prosesi   

 

El ektrolit  yal nı zca yakıt  gazl arı nı  el ektroda geçiĢi ni  sağl a makl a kal maz aynı 

za manda el ektrotlarla iyoni k bağl ar  kur masını  sağl ayarak el ektri k akı mı nı n 

tama ml anması nı  gerçekleĢtirir.  Ayrı ca el ektrolit oksijen ve yakıtı n direkt  ol arak 

karıĢ ması nı  engeller.  Yakıt  pilleri nde geçirgen elektrotları n üç öne mli  fonksi yonu 

vardır. 

1) Ġyoni zasyon ve De-i yonizasyon reaksi yonl arı n oluĢ ması içi n yüzey ol uĢt urur.  

2) Ġyonl arı  birleĢtirir  ve üç  fazlı  ara yüzey böl gesi ne sokul masını  ve 

uzakl aĢtırıl ması nı sağlar.  

3) Islak gaz fazı ile elektrolit arası nda fizi ksel bir bariyer ol uĢt urur.  

Ayrı ca reaksi yon oranı nı arttır mak i çi n el ektrot  mat eryaller  bağl ayı cı  olduğu kadar 

reaksi yonu hı zl andırıcı  da ol malı dır.  Özelli kle el ektrotları n hı zlandırıcı  özelli ği; 

Yük 

Yakıt Oksi j en 

Pozi tif İyon 

Negatif İyon 

 

Yakıt ve Çı kı ş Gazı  
Oksij en ve Çı kı ş Gazı  

Anot  Kat ot  

El ektrolit 
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düĢük sı caklı klı  yakıt  pilleri nde yüksek sı caklıklı  yakıt  pilleri ne göre çok daha 

öne mli dir. 

Çünkü i yoni zasyon oranı  sıcaklı k arttı kça artar. Bunun yanı nda geçirgen el ektrot 

he m el ektrolit  he m de  yakıt  gazl arı  i çi n uygun geçirgenli kte ol malı dır.  Öyl e ki  ne 

el ektrolit  t arafı ndan ı slatıl malı  ne de yakıt  gazları  t arafı ndan t ek t araflı  ol arak 

kur ut ul malı dır.  

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-3 Ör nek bir yakıt pili grubu  

  

Yakıt  pili nden i stenen gerili mı  el de et mek i çin bir  çok yakıt  pili  (  kat ot,  anot, 

el ektrolit) birleĢtirilerek bir yakıt pili grubu ol uĢt urul ur (fuel cell stack). 

 

YAKI T PĠ LLERĠ ÇEġĠ TLERĠ:  

Yakıt  pilleri ni n çeĢitleri  kullanılan el ektrolite göre i si ml endirilir.  Te mel de i ki 

kat agori ye ayrılır.  

a) DüĢük sıcaklı k gerektiren yakıt pilleri 

b) Yüksek sıcaklı k gerektiren yakıt pilleri.  

Çünkü uygul a ma sı caklığı;  he men kullanı ma geçebil me ( qui ck st art)  ve ı sıl  i zol asyon 

ihtiyacı nı belirle mede öne mli bir özelli ktir. 

 

3- 1) DÜġÜK SI CAKLI K GEREKTĠ REN YAKI T PĠ LLERĠ:  

Bu t ür  yakıt  pilleri  özellikle ul aĢtır ma (araç uygul a mal arı)  maksatlı  geliĢtiril mi Ģtir. 

Hı zlıca kullanı ma geçebil me özelli ği  (qui ck st art),  küçük uygul a ma hacmi  ve  daha 

   Oksijen 

 Hi drojen Su 

 Yakıt Pili    

    Gr ubu 
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uygun ağırlı kları  bakı mı ndan ul aĢtır ma uygul a mal arı nda yüksek sı caklı k gerektiren 

yakıt  pilleri ne t erci h edi lirler.  Belli  baĢlı  ti pl eri  PEM t i pi,  fosfori k asit  kull anılan 

yakıt pili, al kali n ti pi yakıt pilleri dir. 

3- 1-1) PEM TĠ PĠ YAKI T PĠ LLERĠ (PROTON EXCHANGE ME MBRANE):  

Bu ti p yakıt  pilleri nde müke mmel  bir  pr ot on bağlayı cı  ve i yon değiĢtir me me mbr anı 

ol an (fl ori nat ed sulfoni c asit  poli meri)  kullanılır. Yakıt  pili ndeki  t ek sı vı su ol duğu 

içi n kor ozyon pr obl e mi  mi ni mal  düzeydedir. Ayrı ca yakıt  pili nde,  uygul a ma 

esnası nda me mbranı n ı slak ol ması  gerekti ği nden üretilen su üretil mesinden daha 

hı zlı  buharlaĢtırıl ma mal ıdır.  Uygul a ma sı caklı ğı  120C
0  

 altı nda yakl aĢı k 80C
0
 

ol malı dır. 

PEM ti pi yakıt pilleri nde  

anotta:  

H2  2H
+
 + 2e

-
 

Kat otta: 

1/ 2 O2 + 2H
+

+2e
-
  H2 O 

Büt ün reaksi yon:  

H2 + 1/ 2 O2  H2 O + el ektri k+ ısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġEKĠ L 3-4 Ör nek bir pem ti pi yakıt pili 

 

Soğut ma ünitesi  

 

      Topl ayıcı     

      Tabakalar 

 

Poli mer Elektrolit 

Pt Anot  

Pt Kat ot 

Kar bon Kağıt 

 

 

        El ektrolit  

         Ünit esi 

Soğut ucu              Soğut ucu 

Çı kı Ģ gazı Su ve Çı kıĢ gazı 

             Soğut ucu  Soğut ucu 

Hi dr oj en Oksij en 
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Bu ti p yakıt  pili nde suyun dengel enme  pr obl e mi  ol duğundan  CO mi ktarı  çok az 

yada hi ç ol mayan hi drojence zengi n gaz kullanıl malı dır.  Hı zl andırıcı  (Kat al azör) 

ol arak da Pt  ( Pl ati n) kullanılır.  PEM Ti pi  yakıt  pilleri  özelli kle ot omoti v 

uygul a mal arı nda kullanılmakt adır.  

PEM ti pi  yakıt  pilleri nin ot omoti v uygul a mal arında t erci h et me mi zi n belli  baĢlı 

sebepl eri Ģunlardır. 

1) Yüksek enerji yoğunl uğu 

2) DüĢük ağırlı k 

3) DüĢük mali yet  

4) Küçük haci m 

5) Kr ozyon probl e mi ni n az ol ması  

6) Daha uzun ömürl ü ol ması 

7) DüĢük sı caklı kta çalıĢ ması  sebebi  il e he men baĢla ma  (st art-up)  süresi nin kı sa 

ol ması  

8) Ar açt a değiĢen yükl e melere karĢı cevap süresi ni n kı sa ol ması.  

PEM ti pi yakıt pilleri ni n belli baĢlı dezavant ajları Ģunl ardır.  

1) Me mbr an su dengel e me pr obl e mi  

2) DüĢük veri mlili k sevi yesi 

3) Kar bon monoksit ( CO) kirlenmesi ne karĢı hassasi yeti dir. 

 

PEM t i pi  yakıt  pilleri ni n özel  bir  uygul a ması  Di rekt  Met anol  kullanılan yakıt  pili dir. 

Bu ti p yakıt  pili nde yakıt  ol arak met anol  oksijen ol arak da hava kullanılır.  Direkt 

Met anol  kullanılan yakıt pilleri nde yakıtı n dönüĢt ürül me pr osesi  gerekmedi ği  i çi n 

ekono mi k ol arak daha uygundur. 

3- 1-2) ALKALĠ N KULLANI LAN YAKI T PĠ LLERĠ ( AFC):  

 Bu ti p yakıt  pilleri nde 250C
0

 uygul a ma sı caklı ğı nda ağırlı kça % 85 oranı nda 

pot asyum hi droksit  ( KOH)  ve 120C
0  

den düĢük uygul a ma sı caklı kları nda i se % 35 -

% 50 oranı nda pot asyum hi droksit  kullanılır.  El ektrolit  aspest os  i çi ne gi ydiril mi Ģtir. 
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Ni kel  ( NĠ)  , Gü müĢ  ( Ag),  met al  oksitler  el ektro hı zlandırıcılar  ol arak kul lanılabilir. 

Hi dr oj en t ek yakıt  seçeneği dir.  CO ve CO2  pot asyu m hi droksitle ( KOH)  reaksi yona 

giri p K2 CO3  ol uĢt urduğundan el ektrolitin t üken mesi ne sebep ol ur.  Bu yüzden 

havadaki  çok az mi kt arda CO2  bile göz önüne alı nmalı dır.  Bu ti p yakıt  pilleri 

özelli kle NASA' nı n uzay pr ogra ml arı nda kullanıl ması  bakı mı ndan en geliĢ mi Ģ 

teknol oji ye sahi ptir. Fakat pahalı ol ması bakı mı ndan ticari uygul a ma al anı yokt ur.  

Bu ti p yakıt pilleri nde anotta: 

  

H2 + 2( OH)
-
  2H2 O + 2e

-
 

Kat otta: 

1/ 2O2 +H2 O + 2e
-
 2( OH)

-
 

Büt ün reaksi yon:  

H2 +1/ 2O2  H2 O + el ektrik enerjisi + ısı. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġeki 3-5 Al kali tipi yakıt pili örneği:  

 

3- 1-3) FOSFORĠ K ASĠ T TĠ PĠ YAKI T PĠ LLERĠ (PAFC): 

 Bu ti p yakıt  pilleri nde elektrolit  ol arak %100 oranı nda f osfori k asit  konsantrasyonu 

kullanılır.  Uygul a ma sı caklı ğı  150 C
0  

-    220 C
0  

' dir.  % 100 asit  konsantrasyonu 

Dest ek ünitesi 

Sı kıĢtır ma bası ncı 

(2, 7-3 At m)  

El ektrolit 

Kat ot  

Ayı r ma aparatı 

Bi rl eĢtir me ünitesi 

            

           Anot  
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kullanıl ması  ol uĢan su buharı  bası ncı nı  mi ni mi ze edeceği nden suyun dengel enmesi 

pr obl e mi  öne mli  bir  proble m değil dir.  Asi di n konduğu kap genelli kle sili kon 

karbi dtir.  Ayrı ca he m anotta he m kat otta el ektro hı zl andırıcı  ol arak pl ati n ( Pt) 

kullanılır.  Fosfori k asit kullanılan yakıt  pilleri ti cari  bakı mdan en geliĢ mi Ģ  ol an 

model dir. 

   Özellikl e okul,  hast ane ya  da yerel  güç üniteleri  gi bi  sabit  (istasyonel) 

uygul a mal arı nda kullanılır.  Bu ti p yakıt  pilleri ni n bir  dezavant ajı  kullanımdan önce 

bir  ön ı sı nma peri yoduna i hti yaç duyul ması dır.  Ağı rlı ğı  ve büyük hacimde  ol ması 

ul aĢtır ma (transport) uygul a mal arı nda kullanıl masını zorlaĢtırır. 

 

Bu ti p yakıt pilleri nde: Anotta:  

H2  2H
+
 + 2e

-
 

Kat otta: 

1/ 2 O2 + 2H
+

+2e
-
  H2 O 

Büt ün reaksi yon:  

H2 + 1/ 2 O2  H2 O + el ektri k enerjisi + ısı. 

 

3- 2) YÜKSEK SI CAKLI K GEREKTĠ REN YAKI T PĠLLERĠ:  

Bu ti p yakıt  pilleri  i ki  baĢlı k altı nda t opl anabilir.  Katı  oksit  ti pi  yakıt pill eri  ve 

ergi mi Ģ  karbon ti pi  yakıt  pilleri.  Yüksek sı caklı klı  yakıt  pilleri  düĢük sı caklı k 

gerektiren yakıt  pilleri ne göre daha veri mli dir.  Ayrıca pr oses  sonunda ortaya çı kan 

yüksek sı caklı klı  atı k ısı  koj enerasyon (cogenerati on)  uygul a mal arı nda yararlı 

ol ması na karĢı n özellikle ul aĢtır ma uygula mal arı nda öne mli  bir  sor un 

ol uĢt ur makt adır 

. 

3- 2-1) ERGĠ MĠ ġ KARBON TĠPĠ YAKI T PĠ LLERĠ:  

 Bu ti p yakıt  pilleri nde kullanılan el ektrit;      Li Al O2  sera mi k bileĢi mi  gi ydiril mi Ģ 

al kali  karbon ko mbi nasyonudur.  Uygul a ma sı caklığı  600 C
0  

-  700C
0

 sı caklı ktır.  Bu 
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sıcaklı kta al kali  karbonlar  karbon i yonl arı nı n i yoni k bağl arı  ol uĢt ur ması sebebi yl e 

yüksek derecede bağl ayıcı  ergi mi Ģ  t uz özelli ği göst erirler.  Yüksek sı caklı kl arda 

ergi mi Ģ  karbonti pi  yakıt pilleri nde Ni kel  ( Ni)  anot  ve Ni kel  Oksit  ( NĠO2 )  kat od 

ol arak reaksi yonu gerçekleĢtirirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-6 Ergi mi Ģ karbon tipi yakıt pili 

Bu yüksek uygul a ma sı caklı ğı  doğal gaz ya da petrol e-dayalı  yakıtlar  gi bi 

hi drokarbonl arı n dönüĢt ürül mesi  i Ģleri nde kullanılması  açısı ndan öne mli  bir  avant aj a 

sahi ptir.  Bu ti p yakıt  pi lleri ni n dezavant ajı  i se yüksek sı caklı kl arı n sebep ol duğu 

kor ozyon pr obl e mi dir.  Ayrı ca ergi mi Ģ  karbon t ipi  yakıt  pilleri  yüksek veri mlili ğe 

sahi ptir ve özelli kle sabit (istasyonel) uygul a mal arda kullanılır. 

Bu ti p yakıt pili nde anotta:  

H2 + CO3
=
  H2 O + CO2 + 2e

-
 

CO + CO3 
=
  2CO2 + 2e

-
 

 

Kat otta: 

      1/ 2 O2 +CO2 + 2e
-
  CO3

=
 

Büt ün reaksi yon :  

      H2 + 1/ 2 O2 + CO2  H2 O+ CO2  

 

            Geçirgen  

            Ni  Anot  

Er gi miĢ Kar bonat 

Li Al O2  el ektrolit 

Yakıt gazı Oksij en  

Gazı  

 

Geçirgen             

Ni O  Kat ot 
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3- 2-2) KATI  OKSĠ T TĠ PĠ  YAKI T PĠ LLERĠ:  Katı  oksit  ti pi  yakıt  pilleri  i ki  baĢlı k 

altı nda i ncel enebilir.  Orta sı caklı k dereceli  katı  oksit  ti pi  yakıt  pilleri  ve t üp 

Ģekli nde katı  oksit  ti pi  yakıt  pilleri.  Bu i ki  ti p katı  oksit  kullanılan yakıt 

pili nde elektrodl ar ve elektrolit aynı dır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-7 Katı oksit tipi yakıt pili 

 

Ort a sı caklı k dereceli  yakıt  pilleri  600C
0
-800C

0
 sı caklı kta kullanılır. Bi yoni k 

bağl arı n kur ul ması  i nce fil m t eknol ojisi  sayesi nde sağl anmı Ģtır.  Alt ernatif el ektrolit 

met aller  geliĢtiril me aĢaması ndadır.  Ġki nci  ti p yakıt  pilleri nde katı,  geçirgen ol mayan 

met al oksitler  özelli klede Y2 03  -  Zr 02  kullanılır. Uygul a ma sı caklı ğı  1000C
0
' dir. 

Ġyoni k bağl ar  oksijen i yonl arı  t arafı ndan kur ul ur.  Anot  ol arak Co- Zr 02   yada Ni - Zr O2 

ve kat ot  ol arak La Mn03  kullanılır.  Katı  oksit ti pi  yakıt  pilleri ni n yakıt  saflı ğı 

bakı mı ndan daha az hassas  ol ması,  el ektrolit ol arak sera mi k kullanıl ması  gi bi 

özelli kleri  kor ozyon pr oblemi ni  azaltır.  Bu ti p yakıt  pilleri  ön ı sıt ma i hti yacı,  ağırlı ğı 

ve hac mi  bakı mı ndan ul aĢtır ma uygul a mal arında kullanıla mazl ar.  Bu yüzden 

istasyonel  uygul a mal arda kullanılır.  Di ğer  yakıt  pilleri  arası nda en az geliĢ mi Ģ 

ol anı dır.  

Bu ti p yakıt pilleri nde anotta :   

H2 + O
=
 H2 O +2e

-    
 

 

                 El ektrolit 

Hava el ektrot u 

Yakıt elektrot u 
Hava 

akıĢı 

Yakıt 

akıĢı 

    Ġç bağlantı 

yakıt 

Soğut ucu 

 Ġç bağl antı 

 Anot  

 Elektrolit 

 Kat ot 

TÜP ġEKLĠ NDE TABAK ġEKLĠ NDE 
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Kat otta :  

½ O2 + 2e  O
=
 

Büt ün reaksyon :  

H2 + ½ O2  H2 O  Ol acaktır. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-8 Katı oksit tipi yakıt pili prosesi  

 

 

Özetle  düĢük sı caklı klı yakıt  pilleri nde ( PEF,  AFC,  PAFC)  pr ot onl ar  ve hi droj en 

iyonl arı  el ektrotları n i çi nde akı m t aĢı yı cı  ol urken,  yüksek sı caklı klı  yakıt  pill eri nde 

( MCFC,  I TSOFC,  TSOFC)  Kar bon i yonl arı  ve oksijen i yonl arı  akı m t aĢı yıcı  ol urlar. 

Yakıt pilleri ni n genel karakt eristi ği ni aĢağı daki tabl oda i ncel eyebiliriz.  

 

 

 
 
 
 

Hava 

Hava El ektrot u 

Katı  

El ektrolit 

Yakıt elektrot u 

Yakıt 
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Tabl o3-1 YAKI T PĠ LLERĠ NĠ N GENEL KAREKTERĠ STĠ KLERĠ  

Yakıt Pili Ti pi PEM AFC PAFC MCFC SOFC 

Uygul a ma Sı caklı ğı ( C)  70-80 80-100 200- 220 600- 650 

600- 800 (Ġ TSOFC)  

800- 1000( TSOFC)  

El ektrolit 
Ġyon  Deği Ģtir me 

Me mbr anı  
Pot asyu m Hi droksit Sı vı Fosfori k Asit Sı vı Eri mi Ģ Karbonat  Sera mi k 

Yoğunl uğu Yüksek Yüksek Ort a Ort a Yüksek 

GeliĢ mi Ģli k Sevi yesi Ġl k Prot oti p Uzay Uygul a mal arı Ġl k Ti cari Uygul a mal ar 
Böl gesel 

De monstrasyonl ar 

Labarat uar 

De monstrasyonl arı 

Uygul a ma Al anl arı 
El ektri k,  Güç  Ür eti mi, 

Ul aĢtır ma 

As keri  ve  Uzay 

ÇalıĢ mal arı 

El ektri k  Ür eti mi, 

Ul aĢtır ma 
El ektri k Üreti mi  El ektri k Üreti mi  

Avant ajları 

 DüĢük Sı caklı k 

 Çabuk BaĢl a ma  

( Qui ck St art-up) 

 Kor ozyon 

Pr obl e mi azdır 

 Yüksek 

Perfor mans 

 Koj enerasyon 

Uygul a mal arı nda 

Yüksek Veri m 

 Yüksek Veri m 

 Yakıt 

Esnekli ği 

 Yüksek Veri m 

 Yakıt Esnekliği  

 Kor ozyon 

Pr obl e mi azdır 

Dezavant ajları 

 Yakıt Saflı ğı nda 

Yüksek Hassasi yet 

 Pahalı 

Kat alizör Kullanı mı  

 Kar bondi oksitin 

Yakıt  ve  Havadan 

ayrıĢtırıl ması nda  Yüksek 

Mali yet 

 DüĢük  Güç  ve 

Akı m 

 Büyük  Haci m ve 

Ağırlı k 

 Yüksek 

Sı caklı ğı n  Sebep 

Ol duğu  Kor ozyon 

Pr obl e mi  

 Yüksek 

Sı caklı ğı n  Sebep 

Ol duğu  Kor ozyon 

Pr obl e mi  

Veri mlili k 

Değerlendir mesi 
Ġyi Ġyi Ġyi Ġyi Ġyi 

Mali yet 

Değerlendir mesi 
Ġyi Ġyi Ort a Ort a Ort a-Ġyi 

Ġyon TaĢı yıcılar H+  OH-  H+  CO3
= O=  

Di rek  Met enol 

Kull anıl ma El veriĢliliği 
Evet  Evet  Evet  Hayır Hayır 

Kat alizörü Pl ati n Pl ati n Pl ati n Ni kel Perovskites 

Ür etilen  Suyun 

Deneti mi  
BuharlaĢtır ma BuharlaĢtır ma BuharlaĢtır ma Gaz Üreti mi  Gaz Üreti mi  

Ür etilen  I sı nı n 

Deneti mi  

Pr oses  Gaz  ve  Bağı msı z 

Soğut ma Ünitesi 

Pr oses  Gaz  ve  El ektrolit 

Hesapl a ması  

Pr oses  Gaz  ve  Bağı msı z 

Soğut ma Ünitesi 

Pr oses  Gaz  ve  Ġ çsel 

DönüĢt ür me 

Pr oses  Gaz  ve  Ġ çsel 

DönüĢt ür me 
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3- 3) YAKI T PĠ LLERĠ Ġ ÇĠ N YAKI T SEÇENEKLERĠ :  

Yakıt  Pilleri ni n gerek  kullanıl mal arı nı n genelleĢtiril mesi  gerekse ekonomi k 

anl a mda yaygı nl aĢabilmesi  i çi n yapısal  faktörleri n yanı nda en öne mli  sor u 

kullanılacak yakıt  ti pi ni n seçil mesi dir.  Bu bakı mdan yakıt  pilleri  çok alternatifli  yakıt 

opsi yonl arı na sahi ptir.  Bi rçok hi drokarbon yakıt  doğal  gaz,  met anol,  benzin ve et anol 

gi bi  fosil  yakıtlar,  yakıt pilleri  i çi n dönüĢt ür me i Ģle ml eri  sonucunda uygun yakıt 

hali ne gel ebilir.  Met anol  hariç di ğer  büt ün hi drokarbon yakıtlar  dönüĢt ür me 

aĢa mal arı ndan geçirilip H2.  ( Hi droj ene)  dönüĢt ürül ür  ve o Ģekil de yakı p pill eri nde 

kullanılabilirler.  Yakıt  seçeneği  kur ul acak sistemi n t ekni k ekono mi k,  boyut sal  ve 

kullanı m özelli kleri ni  et kileyeceği nden gel ecekt eki  Ģansı nı  belirleyecektir.  Bu 

yüzden yakıt pilleri nde kullanılacak yakıtı n seçi mi son derece öne mli dir.  

 

3- 3-1) HĠ DROJ EN KULLANI LMASI:  

 Hi drojen t abi attaki  en yaygı n el e menttir.  Kar bonla bileĢi k kurarak f osil  yakıtları  ve 

oksijenl e bileĢi k kurarak suyu ol uĢt urur.  Öncelikle NASA' nı n uzay progra mı nda 

kull anıl mı Ģ  sonra birkaç pr ot oti p araçt a ul aĢtırma  a maçlı  kullanıl mı Ģtır.  Dai ml er 

Chr ysl er  ve BMW gi bi  fir mal arı n yatırı ml arıyla araĢtır mal ar  geliĢtiril mi Ģtir. 

Günü müzde ot omobil  üreticileri  gel ecek nesil araçl arda hi droj en yakıtlı  yakıt 

pilleri ni n kullanılacağı nı değerlendir mekt edir. 

 

Özellikl eri:  Hi droj en kokusuz ve renksi z ol up yan ması  gözl e gör ül mez.  Yüksek 

difüzyon özelli ği  bakı mı ndan sı zı ntılara sebebi yet verebilir.  En büyük dezavant ajı  i se 

düĢük depol a ma yoğunl uğuna sahi p ol ması dır.  
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Tabl o 3-2 Hi drojeni n Özelli kleri : 

 

Mol ekül er Ağırlı ğı (kg/ kmol ) 2. 02 

Özgül Ağırlı ğı (sı vı)(kg/m3)  70. 8 

Eri me Nokt ası ( C)  -259 

Buharl aĢ ma Nokt ası ( C)  -252 

Buharl aĢ ma Isısı (kcal/ kg) 110 

DüĢük Isıl Değeri (kcal/ kg)  28. 628 

Tut uĢ ma Aralı ğı ( % hacim)  4- 74 

Ani Tut uĢt ur ma Sı caklı ğı ( C)  550 

 

Bu yüzden geniĢ  ve büyük depol a ma t ankl arına i hti yaç duyar.  Ayrıca sı vı 

hi droj en depol a ma t ankları  çok fazl a yalıtı ma da  i hti yaç duyacaktır. Çünkü 

hi droj eni n kayna ma sıcaklı ğı son derece düĢükt ür. 

 

Hi dr ojen üretil mesi:  Hi dr oj en ya f asıl  yakıtlardan ayrıĢtır ma ( Refor mati on) 

yönt e ml eri yle el de edilir ya  da suyun el ektrolizi  yönt e mi yl e el de edilir.  Hidroj en ya 

aracı n dı Ģı nda üretilip araçta depol anır  ya da araçt a dönüĢt ür me  yönt emi yl e f osil 

yakıtlardan dönüĢt ürül ür.  Her hangi  bir  yan ma  ya da oksi dasyon ol madan t e mel 

hi droj en el e menti ne ve karbona dönüĢt ürül ür.  El ektroliz yönt e mi nde i se su,  oksijen 

ve hi droj en ol arak i ki temel ele ment e ayrılır. 

1)  DönüĢt ür me  ( REFORMATĠ ON):  AyrıĢtır ma i Ģleri ni n t e meli nde hi drokarbon bir 

yakıt  ve hava,  bir  kat alizör  kullanılarak ya da kullanmaksızı n yüksek bi r  sı caklı ğa 

kadar  ı sıtılır.  CO ve H2  karıĢı mı  i çeren sent ez bi r  gaz el de edilir.  Bu sentez,  gaz su 

buharı yl a reaksi yona sokul arak ayrıĢtırılır.  Hi droj en ve oksijen el de edi lir.  Serbest 

kal an oksijen CO il e birleĢerek CO2  ( karbondi oksiti)  ol uĢt urur.  Kal an CO 

(karbon monoksit)  çeĢitli  kat alizörler  kullanılarak siste mden uzakl aĢtırılır. 

Kar bondi oksit  at mosfere bırakılır.  Üç  ti p dönüĢt ür me  pr osesi  vardır.  Buharlı 

DönüĢt ür me, Kıs mi Oksidasyon, Ot ot er mal dönüĢtür medir. 
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Buharlı  DönüĢt ür me :  Yakıt  ve buhar  bir  kat alizörle karıĢtırılarak H2.  CO ve CO2' ye 

dönüĢt ürül ür.  Ol uĢan sentez gaz bir  ayırıcı  reakt öre gönderilir.  Kar bon monoksiti n su 

buharı yl a reaksi yona girerek daha fazl a hi droj en ve CO2  ol uĢt ur ması  sağlanır.  Yakıt 

saflaĢtır ma i Ģle ml eri ne deva m edilir.  %97- %99. 9 oranı nda H2  el de et mek i çi n art a 

kal an CO ve CO2  dönüĢtürül ür.  Bu siste m en geliĢ miĢ  ve en uygun fi yatlı  ol anı dır. 

Buharlı  dönüĢt ür meni n veri mi  % 70- % 80 oranındadır.  Buharlı  dönüĢt ür meni n t ek 

kı stası  (doğal  gaz,  nafta,  benzi n)  gi bi  hafif  hidrokarbon yakıtları n bu pr osest e 

kullanılabil mesi dir.  Özellikle General  Mot or,  Daiml erchrysler,  Toyot a ve Ni ssan gi bi 

ot omobil  üreticileri  met anol ün hi droj en üreti mi nde buharlı  ayrıĢtır ma  il e 

ayrıĢtırıl ması konusunda çalıĢ mal arı na deva m et mekt edir. 

Genel denkl e m : CX HY OZ+(2x-z) H2 O ( y/ 2+2x-z) H2 +CO2   Ģekli nde ifade edilir. 

 

Kı s mi  Oksi dasyon met oduyl a DönüĢt ür me:  Kı s mi  oksi dasyon met hodu yakıt  su 

buharı  karıĢı mı na oksijeninde ekl enmesi yl e buharlı  ayrıĢtır madan farklı dır.  Bu ekstra 

adı m bir  mi kt ar  hi droj enin yan ması na sebep ol ur  ve ol uĢan ekstra enerji,  reaksi yonu 

egzot er mi k yapar.  

   Bu yüzden pr oses  verimi  % 50 ol acak Ģekil de düĢer.  Bu ti p dönüĢt ürmede ağır 

hi drokarbonl ar  kullanılır.  Fakat  ağır  hi drokarbonlar  düĢük kar bon hi drojen oranı na 

sahi p ol dukl arı ndan üretilen hi droj en oranı  düĢer.  Eğer  yakıt  ol arak kö mür 

kullanılırsa bu özel  hal  gazifi kasyon di ye adl andırılır.  Kı s mı  oksi dasyon met odunda 

ağır  hi drokarbonl ar  girdi  ol arak daha ucuz olması na rağmen oksijenin ve ağır 

hi drokarbonl arı n saflaĢtır ma aĢa mal arı  siste me mali yet  getirdi ği nden buharlı 

ayrıĢtır maya göre daha pahalı bir siste mdir.  

Genel denkl e m : CX HY OZ+(x-z/ 2) O2  y/ 2H2 +xCO2   Ģekli nde ifade edilir. 

 

Ot ot er mal  DönüĢt ür me :  Ot ot er mal  dönüĢt ür me  di ğerleri ne göre en az geliĢtiril mi Ģ 

pr osesdir.  Bu met hodl a kıs mi  oksi dasyona göre daha i yi  fakat  buharlı  dönüĢt ür meye 

göre daha köt ü bir  hi drojen konsantrasyonu el  de edilir.  Ot ot er mal  dönüĢt ür me di ğer 

Pr oseslere göre daha yüksek veri me  sahi ptir.  Bu met ot  daha sonra yakıtı n 

dönüĢt ürül mesi böl ümünde ele alı nacaktır. 



 23 

Genel denkl e m : CX HY OZ+r H2 O+s O2  t H2 +uCO2   Ģekli nde ifade edilir. 

 

Tabl o 3-3 Met anol ün ve benzi ni n dönüĢt ür me aĢamal arı  

 

Met anol : 

Adı m 1 : 2H3 COH+H2 O (buhar) +ısı  5H2 +CO+CO2    (buharlı dönüĢt ürme)  

2H3 COH+O2 (hava)  3H2 +CO+CO2 +H2 O+ı sı          (kıs mi oksi dasyon)  

Adı m 2 : CO+H2 O (buhar)  H2 +CO2  (buhar gaz ayrıĢtır ma reaksyonu)  

CO+ 1/ 2 O2  CO2                          (seçici oksidasyon)  

CO+3 H2  CH4 +H2 O     ( met an ol uĢt ur ma reaksyonu)  

 

 

Benzi n :  

 

Adı m 1 :  

H3 C( CH2)6 CH3 +12H2 O( buhar) +ısı  21H2 +4CO+4CO2     (buharlı dönüĢtür me)  

H3 C( CH2)6 CH3 +71/ 2O2(hava) 6 H2 +4CO+4CO2 +3 H2 O+ı sı (kıs mi oksi dasyon)  

Adı m 2 : CO+H2 O( buhar)  H2 +CO2                (buhar gaz ayrıĢtır ma reaksyonu)  

CO+1/ 2O2  CO2          (ayrıcalı klı oksi dasyon) 

CO+3 H2  CH4 +H2 O             ( met an ol uĢt ur ma reaksyonu)  

 

El ektroliz Yönt e mi yl e Ür etil mesi:  Bu pr oses  de su hi droj en ve oksijen Ģeklinde  t e mel 

el e mentlere ayrıĢtırılır.  Enerji  veri mlili ği  % 70-% 80 oranı ndadır.  Üretilen hi droj en 

son derece saftır.  Bu prosesi n kendisi  herhangi  bir  hava kirliliği ne ya da  atı k 

maddeye sebebi yet  vermez.  Fakat  el ektrolizde kullanılan el ektri k bu e mi syonl ara 

sebep ol abilir.  Hi droj enin f osil  yakıtlardan el de edil mesi ne göre 3 il a 5 kere daha 

pahalı dır.  
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Tabl o 3-4 DönüĢt ür me ve El ektroliz Yönt e ml eri nin Avant aj ve Dezavant ajları  

 

 Avant ajları Dezavant ajları 

Fosil 

Yakıtlardan 

DönüĢt ürül mesi  

 Ucuz bir yönt e m ol ması  

 GeliĢ mi Ģ bir teknol oji 

düzeyi  

 Pr oses esnası nda kirlenmeye 

sebep ol ma 

 Yakıtları n direkt kullanı mı na 

göre daha pahalı ve daha az 

veri mli ol ması  

El ektroliz 

Yönt e mi  

 GeliĢ mi Ģ bir teknol oji 

düzeyi  

 Çok saf H2  elde 

edil mesi 

 El ektri ği n geniĢ 

kullanılabilirliği 

 Pahalı bir yönte m 

 El ektri ği n üretil mesi esnasında 

kirlenmeye sebep ol ması  

 DönüĢt ür meye göre yakıtları n 

daha az el veriĢli kullanı mı  

 

 

Hi dr ojeni n Depol a ma Esasları:  Hi droj eni n araç üzeri nde herhangi  bir  ayrıĢtır ma 

iĢle mi ne gerek ol maksı zın direkt  ol arak yakıt  pi lleri nde kullanıl ması  veri mlili k ve 

e mi syonel  açı dan çok cazi ptir.  Fakat  hi droj eni n düĢük buharlaĢ ma  sı caklı ğı na ve 

düĢük enerji  yoğunl uğuna sahi p ol ması  sebebi yle araç üzeri nde depol an ması  i çi n 

büyük haci mli ve ağır depol a ma tankl arı na gereksini m duyul makt adır.  

 

 Üç  ti p direk depol a ma siste mi  mevcutt ur.  Bunl ar  sı kıĢtırıl mı Ģ  hi droj en gazı  Ģekli nde, 

sı vılaĢtırıl mı Ģ  hi droj en Ģekli nde ve met al  hi britlere ve  kar bon bileĢi kleri ne emdi ril mi Ģ 

hi brit depol a madır. 
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Tabl o 3-5 Hi drojeni n depol a ma esasları 

 

 Benzi n 
Sı kıĢtırıl mıĢ 

Hi droj en 

Sı vılaĢtırıl mıĢ 

Hi droj en 

Met al  Hi bri d 

( Mg bileĢi ği) 

Bt u 1, 334, 540 629, 500 629, 500 629, 500 

Yakıt Ağırlığı (kg) 29. 5 4. 7 4. 7 4. 7 

Yakıt Tankı Ağırlı ğı (kg) 13. 4 63. 3-86 18. 6 120 

Topl a m Yakıt  Si st e mi 

Ağı rlı ğı (kg) 
43. 2 67. 9-90. 5 23. 3 124. 7 

Hac mi ( L) 40. 1 408. 8-227. 2 177. 9 120 

Mesafe (km)  600 600 600 570 

 

Özellikl e met al  hi bri d uygul a mal arı na deği nirsek 80 den fazl a met al karıĢı mda 

hi droj en depol anabilir.  Bunl arı n uygul a ma sı caklı kl arı  I50C
0
-300C

0
 ol abilir.  Bu 

met hod sı kıĢtırılarak yada sı vılaĢtırılarak depol a maya göre daha emni yetli dir. 

Topl a m met al  ağırlı ğı nın % 1 ya  da % 2 si  Hidroj en ol abilir.  Fakat  yapılan son 

çalıĢ mal arla hafif  met al  hi bri dler  sayesi nde bu oran % 7' e kadar  çı karıl mı Ģtır.  Ayrı ca 

carbonanot upl er,  mi kroskobi k karbon t üpl er  ve ca m mi kr okeseci kl er  yönt e ml eri  bu 

konuda geliĢtiril me aĢa ması nda ol an di ğer depol ama seçenekl eri dir. 

 

Güvenli k Sağlı k ve Çevresel  Et kiler:  Hi droj en yakıt  ol arak daha çok hindenbur g 

faciası yla ya da 1985' deki  chal enger  faci ası yl a insanl arı n hafızası nda yer  et mi Ģtir. 

Fakat  di ğer  yakıtlar  gibi  hi droj eni nde bir  riski  vardır.  Ġnsanl ar  benzi nl e dol u 

ol duğunu bilebile ot omobile bi nerler.  The I nt ernati onal  or gani zastien of  st andart 

Techni cal  Co mmitte on Hydr ogen Technol ogies  (Iso TC/ 197)  hi drojenli  yakıt 

siste ml eri  ve araç üzeri nde depol anma esasl arı  konusunda standartlar 

belirle mi Ģlerdir.  Hi droj en kokusuz  ve renksi z olması  iti bari yle sı zı ntı  riski  yüksektir. 

Bu yüzden sızı ntı det ekt örleri kullanıl malı dır. 
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Hi dr ojen düĢük t ut uĢ ma sıcaklı ğı  ve geniĢ  yan ma aralı ğı  bakı mı ndan di ğer  yakıtlar 

arası nda en yanı cı  ol anıdır.  Bu yüzden i stasyonel  (sabit)  uygul a mal arda  yet erli 

haval andır ma yapıl malıdır.  Hi droj eni n bir  di ğer  avant ajı  i se kaza anında he men 

havaya yayılarak odanı n di bi ne çök me mesi  ve patlamaya sebep ol ma ması dır.  Sağlı k 

açısı ndan hi droj en kendisi  zehirli  bir  özelli k göst er mez fakat  havadaki  oksijeni 

azalt ması  bakı mı ndan boğucu ol abilir.  Ayrı ca sı vı  hi droj en aĢırı  düĢük sı caklı ğı 

sebebi yl e deri ye zarar verebilir.  Hi droj eni n çevreye yayıl ması  hi çbir  çevresel 

tehli keye sebebi yet ver mez.  

 

3- 3-2)  DOĞALGAZ KULLANI LMASI:  

 Sı kıĢtırıl mı Ģ  doğal  gaz çok uzun bir  süredir  araçlarda yakıt  ol arak kullanıl makt adır. 

Doğal  gazı n i çten yan malı  mot orlarda önceli kli  olarak kullanıl ması nı n sebepl eri nden 

biri  ( NO2  )  azot oksit  e misyonunu % 60 oranı nda azalt ması dır.  Geri ye dönüp enerji 

kaynakl arı nı n t ari hi ne baktı ğı mı z za man hi droj en az i çeren yakıtlardan çok mi kt arda 

içeren yakıtlara doğr u bi r  geçiĢ  ol makt adır.  Öyl e ki  % 10 Hi droj en i çeren odundan, 

% 38 Hi dr oj en i çeren kömür e,  ondan % 64 hi drojen i çeren benzi ne ve % 80 hi dr oj en 

içeren doğal  gaza bir  geçiĢ  ol muĢt ur.  Bir  yakıtın çok hi droj en i çer mesi  kar bon 

oranı nı n az ol ması  ve bu da zehirli  e mi syonl arın azal ması  de mektir.  Ayrıca di ğer 

yakıtlara göre kı s mi  ol arak ucuz ol ması  ve halihazırda dağıtı m i st asyonları nı n her 

yerde bul unması doğal gazı n di ğer artıları dır. 

Doğal gaz Ür etil mesi:  Doğal gaz çok mi kt arda yer  altı  kaynakl arı ndan elde edilir. 

Ayrı ca Ha m petrol den de di ğer  yakıtlara göre daha az bir  pr osesl e el de edilebilir. 

Doğal  gaz;  % 85 oranında Met an,  i çerir  bunun yanı nda et han,  pr opan,  büt an, 

nitrojen,  hi droj en,  karbondi oksit  ve hel yumda i çerir.  Doğal gazdaki  asıl  enerji 

kaynağı yüksek hi droj en karbon oranı na sahi p ol an met andır ( CH4).  

 

Doğal gaz Özelli kleri:  Doğal  gaz genel de met an özelli kleri  göst erir.  Görünür  al ev 

at eĢi  ve kesif  bir  kokusu vardır.  Met an havada yükselir  bu yüzden dol um 

istasyonl arı nda herhangi  bir  patla maya sebebi yet  ver me mek i çi n uygun haval andır ma 

sağlanmalı dır. 
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Tabl o 3-6 Met an Özelli kleri: 

 

Mol ekül er Ağırlığı (kg/ kmol) 16. 04 

Özgül Ağırlığı (sı vı)(kg/ m3)  

Sı vı: 

Gaz:  

 

720 

230                

Eri me Nokt ası ( C)  -182. 6 

Buharl aĢ ma Nokt ası ( C)  -161. 6 

Buharl aĢ ma Isısı (kcal/ kg) 121. 6 

DüĢük Isıl Değeri (kcal/ kg) 11. 936 

Tut uĢ ma Aralı ğı ( % haci m)  5-13. 5 

Ani Tut uĢt ur ma Sı caklı ğı ( C)  690 

Enerji/haci m( bt u/ gal) 

Sı vı: 

Gaz:  

 

129. 057 

41. 222 

 

 

 Doğal gazı n Depol a ma Esasl arı:  Doğal  gaz sı kıĢtırıl mı Ģ  ol arak ( CNG)  ya  da 

sı vılaĢtırıl mı Ģ  ol arak depol anabilir.  Sı kıĢtırıl mıĢ bir  doğal  gaz aynı  enerji yi 

verebilecek benzi nden 3 il a 4, 5 kez daha büyük haci mde bir  depol ama  t ankı na 

ihtiyaç duyar.  Sı vılaĢtırıl mı Ģ  doğal gaz daha fazla bir  enerji  yoğunl uğuna sahi ptir 

fakat  düĢük buharlaĢ ma  sıcaklı ğı  yüzden çok mi kt arda yalıtı m mal ze mesine i hti yaç 

duyar.  

 

Sağlı k,  Güvenli k ve Çevresel  Et kiler:  Doğal gazı n kendisi  zararsız bir  yakı ttır.  Fakat 

sı kıĢtırılır  ya da sı vılaĢtırılarak depol anması  bakı mı ndan hi droj enle aynı  e mni yet 

sorunl arı na sebep ol ur.  Doğal  gazı n en öne mli  riski  sı zı ntı  hali nde patlama  riski dir. 

Fakat  doğal  gaz hal en araçl arda depol anmakt a ve kullanıl makt adır  ve pot ansi yel  riski 

mi ni mi ze edil mi Ģtir.  Doğal  gaz çoğunl ukl a zehirli  bir  madde ol ma masına  rağ men 

içi ndeki  benzen ve arsenik  i nsan sağlı ğı nı  azda olsa t ehdit  eder.  Renksi z olduğu i çi n 
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sızı ntıyı  belirle mek zor dur.  Sı vılaĢtırıl mı Ģ  doğal gaz deri ye değdi ği  za man aĢırı  soğuk 

ol duğu i çi n zarar  verebilir.  Doğal gazı n at mosfere yayıl ması  öne mli  bir  tehli ke arz 

et mez fakat  karbondi oksitten 21 kez daha fazl a ı sıyı  t at ması  bakı mı ndan Met an sera 

et kisi yarat ması bakı mı ndan pot ansi yel bir tehli keye sahi ptir. 

 

3- 3-3) METANOL KULLANI LMASI:  

Met anol ( CH30H) basit bir al kol dür ve günl ük hayatı mı zda  

birçok pl asti k mal ze menin i çi nde yer  alır.  Met anolün asıl  kullanı m al anı  benzi n el de 

et mektir.  Yüksek okt an oranı  yüzünden i çt en yan malı  mot orlarda müke mmel  bir 

perfor mans göst erir. Yakıt pilleri nde kullanılan met anol t ürü M- 100 ti pi met anol dür. 

Met anol  Ür etil mesi:  Met anol  daha çok doğal gaz,  ha m petrol  ve kö mür ün 

dönüĢt ürül mesi yl e el de edilir.  Ti pi k bir  met anol  üret me pr osesi nde doğal gaz buharlı 

ayrıĢtır mayl a i çi nde CO,  CO2,  H2 O ve H2  bul unan sent ez gaza dönüĢt ürül ür.  Ġki nci 

bir adı m olarak CO ve H2 reaksi yona sokul arak met anol el de edilir. 

 Met anol  Özelli kl eri:  Metanol  renksi zdir  ve kesif bir  al kol  kokusuna sahiptir.  Al evi 

gün ı Ģı ğı nda gör ül mez.  Met anol un yüksek hi drojen karbon oranı  ve  düĢük yan ma 

sıcaklı ğı  onu yakıt  pilleri  i çi n i yi  bir  yakıt kaynağı  yapar.  Ayrı ca Met anol 

al e mi nyu ma  ve  pl astik mal ze mel ere karĢı  kor ozyon özelli ği  göst erir.  Met anol ün 

özelli kleri aĢağı dadır. 

Tabl o 3-7 Met anol ün Özelli kleri: 

Mol ekül er Ağırlı ğı (kg/ kmol) 32. 04 

Özgül Ağırlı ğı (kg/ m3)  

Sı vı: 

792 

                

Eri me Nokt ası (
o
C) -98, 0 

BuharlaĢ ma Nokt ası (
o
C) 64. 51 

BuharlaĢ ma Isısı (kcal/ kg) 263. 0 

DüĢük Isıl Değeri (kcal/ kg) 4, 798 

Tut uĢ ma Aralı ğı ( % haci m)  6 – 36 

Ani Tut uĢt ur ma Sı caklığı (
o
C)  480 
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Sağlı k,  Güvenli k ve Çevresel  Et kiler: Met anol  çoğunl ukl a pasl anmaz çel ik,  kar bon 

çeli k ya da Fi bergl as  t ankl arda depol anır.  Met anolun yan ma  aralı ğı  geniĢ  olduğu i çi n 

sızı ntı  hali nde patla ma  (ignit on)  riski  yüksektir.  Met anol  son derece zehi rli dir.  Çok 

az bir  mi kt arı  bile öl üml e sonuçl anabilir.  Deriye direkt  t e ması  körl üğe ve  öl üme 

sebebi yet  verebilir.  Met anol  havada ve suda çabucak yayılır,  uzun süreli  et kisi 

ol ma makl a birli kte kısa döne mde öl ümcül dür.  

 

3- 3-4) ETANOL KULLANI LMASI:  

Et anol  fer mant asyon yönt e mi yl e el de edilen bir  al kol dür.  Özelli kle benzi ne 

ekl enerek yan ma  özelli ğini  arttır mak ve e mi syon mi kt arı nı  azalt mak i çi n kullanılır. 

Et anol ün kat kı  maddel eriyle beraber  kullanıl ması   yakıt  pilleri nde kullanıl ması nı 

kı sıtlar çünkü yakıt pilleri saf yakıta i htiyaç duyar.  

 

Et anol Üretil mesi: Etanol aslı nda herhangi bir Ģeker kaynağı ndan el de  

edilebilir.  Fakat  daha çok doğal gazı n bir  ür ünü ol an etilenden ki myasal  met otlarla 

el de edilir.  Mı sır,  üzüm,  pat at es,  Ģeker  pancarı  ve arpa el de edilebileceğimi z di ğer 

ür ünl erdir.  Et anol ün üretil mesi nde i ki  met ot  vardır.  Islak ve kur u met ot.  Isl ak met hod 

etilenden ki myasal  yönt eml erle ayrıĢtır ma i Ģle mi dir.  Kur u met otta i se Ģeker  kaynağı 

suyl a karıĢtırılarak mantar  el de edilir.  ÇeĢitli  enzi ml er  ı sıtıl mı Ģ  mant ara ekl enerek 

Ģeker  el de edilir.  ġeker  fer mant a edilerek et anol  ve CO2  el de edilir.  Ġki  gün sonra su 

ayrıĢtırılarak % 95 saflı kta etanol el de edilir. 

 

Et anol  Özelli kleri:  Et anol  renksi z al kol  kukul u t atlı  bir  sı vı dır.  Et anol  buharı  havadan 

daha yoğundur.  Enerji  yoğunl uğu benzi nden daha düĢük ol duğu i çi n aynı  enerji 

mi kt arı içi n daha büyük bir depol a ma tankı na i htiyaç vardır. 
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Tabl o 3-8 Et anol özelli kleri 

 

Mol ekül er Ağırlığı (kg/ kmol) 46. 07 

Özgül Ağırlığı (kg/ m3)  

Sı vı: 

790 

                

Eri me Nokt ası (
o
C) -114. 5 

Buharl aĢ ma Nokt ası (
o
C) 78. 2 

Buharl aĢ ma Isısı (kcal/ kg) 210. 0 

DüĢük Isıl Değeri (kcal/ kg) 6, 442 

Tut uĢ ma Aralı ğı ( % haci m)  4 – 14 

Ani Tut uĢt ur ma Sı caklı ğı (
o
C) 440 

Enerji/haci m ( Bt u/ gal)   (sı vı) 76, 422 

 

 Sağlı k,  Güvenli k ve Çevresel  Et kiler:  Et anol  t ankerlerle t aĢı nır  ve yeraltı nda depo 

edilebilir.  Et anol un yanma  aralı ğı  geniĢtir  buda et anol  buharı nı n al evl enme  (i ngiti on) 

ihti mali ni  arttırır.  Ayrı ca Et anol  el ektri k akı mı nı  geçirir.  Et anol  benzin ya da 

met anol den daha az zehirlidir.  Deri ye değdi ği nde kır mı zılı k ve rahatsızlık yapar. 

Et anol havada ve suda hızl a yayılır uzun süreli kalıcı et kisi yokt ur. 

 

3- 3-5) PETROL ARA ÜRÜNLERĠ NĠ N KULLANI LMASI:  

Petrol  ara ür ünl eri nden özelli kle benzi n ve di zel yakıt  en çok kullanılan ul aĢtır ma 

a maçlı  yakıt  çeĢitleri dir. KurĢunun benzi nden ayrıĢtırıl ması,  daha veri mli  yan ması 

içi n oksijen sevi yesi ni n arttırıl ması  ve di zel  yakı ttan kükürt  (sülfür)ün ayrıĢtırıl ması 

bu konuda yapılan çalıĢmal ardır. 

 

 Petrol  Ara Ür ünl eri ni n Ür etil mesi:  Ha m Petrol  son derece ko mpl eks  hidr okar bon 

karıĢı ml a sülfür  ve nitrojenden ol uĢur.  Yer  altı  kaynağı ndan çı kartılarak,  rafi nel erde 

iĢlenir.  Ha m petrol  ısıtılıp yoğunl aĢtırılarak ayrıĢtır ma süt unun da en hafiften en 



 31 

ağıra kadar  ayrıĢır.  Petrol  ara ür ünl eri ni n yakıt  pilleri nde kullanılabil mesi  içi n kükürt 

ün ( benzi nde 30- 300 PPM)  yakıttan ayrıĢtırıl ması  gerekir.  Kükür dün ayrıĢtırıl ması 

içi n yakıt çeĢitli proseslerden geçirilir. 

 

 Petrol  Ara Ür ünl eri ni n Özelli kl eri:  Benzi n yüksek enerji  yoğunl uğu depol a ma  ve 

taĢı ma kol aylı ğı  bakı mı ndan i çt en yan malı  mot orlarda önceli kle kullanılan bir 

yakıttır.  Al evl enme  sı caklı ğı  yüksektir  belirgi n bir  kokusu ve  gör ünebilir  bir  al evi 

vardır. 

Tabl o 3-9 Benzi n özelli kleri 

 

Mol ekül er Ağırlı ğı (kg/ kmol) 114. 22 

Eri me Nokt ası (
o
C) -57. 0 

BuharlaĢ ma Nokt ası (
o
C) 125. 7 

BuharlaĢ ma Isısı (kcal/ kg) 71. 0 

Enerji/haci m ( Bt u/ gal) (sı vı) 114, 130 

 

Sağlı k,  Güvenli k ve Çevresel  Et kiler:  Benzi ni n riski  t opl umda genelli kle göz ar dı 

edilir.  Fakat  benzi n di ğer  yakıtlara göre yüksek bir  al evl enme  (i gniti on)  riski ne 

sahi ptir.  Petrol  ara ür ünleri ni n yakıt  pilleri nde kullanıl ması  çok öne mli  bir  e mni yet 

avant ajı  sağl ar.  Bu ti p yakıtları n zehirlenme riski  artı k gazl arı n solun ması yl a 

meydana gel ebilir.  Artı k gazl arda ve ol uĢan e mi syonda çok mi kt arda ( NOX)  Azot 

oksit  ve çeĢitli  organi k parti küller  bul unur.  Bu artı klar  ozonu ol uĢt urur. Ozan i se 

çeĢitli  akci ğer  rahatsızlıkları na ve astı m pr obleml eri ne sebep ol ur.  Petrol  ara 

ür ünl eri ni n çevreye yayı l ması  i nsan ve di ğer  canlıları n hayatı nı  t ehli keye sokar  ve 

çevre felaketleri ne sebep ol ur.  

3- 4)  YAKI T PĠ LLERĠ NĠ N VERĠ MLĠ LĠ K DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ:  

 Bundan önceki  böl ümde yakıt  pilleri  i çi n en uygun yakıtı  seç mek i çin çeĢitli 

yakıtları incel e mi Ģ pozitif ve negatif yanl arı nı değerlendir miĢti m. Yakıt pilleri içi n  
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veri mlili k değerlendir mesi  yaparken de yal nı zca yakıt  pili ni  düĢüne meyiz.  Yakıt 

pili ni n kullandı ğı  yakı tın dönüĢt ürül mesi  aĢa ması ndan baĢl ayı p,  bu yakıtı n 

arabanı zda kullanılana kadar  geçen süreci  de değerlendir meli yiz.  ĠĢte biz bu sürece 

yakıtı n çı karıl dı ğı kuyudan tekerleğe kadar olan süreç ( whell - to - wheels) di yoruz.  

Yakıt  pilleri  i çt en yanmalı  mot orlara göre düĢük ı sılarda uygul andı kl arı  ve ı sı  ol arak 

çok az atı k enerji  ortaya çı kardı kl arı ndan çok daha veri mli dir.  Hal en i çt en yan malı 

mot orlarda yakıt  enerjisini n % 80' i  atı k ı sı  ol arak dı Ģarı  atılır.  Fakat  yakıt pill eri nde 

bu oranda % 50 daha azdır. 

Yakıt  pili  kull anıl an araçl arı n veri mlili ği ni  etkil eyen çeşi tli  et kenl er  var dır. 

Bunl ar  yakıt  kaynağını  dönüşt ür ül mesi ,  t aşı nması,  yakıt  ür eti mi,  yakıtı n 

i st asyonl ar a dağıtıl ması,  yakıtı n depol anması,  ar aç üzeri nde hi dr oj ene 

ayrı ştırıl ması ve yakıt pi li veri mlili ği gi bi et kenl erdi r.  

 

Tabl o 3-10 Çeşi tli yakıt seçenekl eri i çi n veri m kayı pl arı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi ri nci  süt unda mer kezi  siste mde doğal  gazdan buharlı  dönüĢt ür me  ile hidr oj en el de 

edil mesi  i ncel enmi Ģtir.  En öne mli  enerji  kayı pl arı buharlı  dönüĢt ür me  pr osesi nde % 

20,  sı kıĢtır ma  ve sı vılaĢtır ma i Ģle mi nde % 30,  dağıtı m ve dol um i Ģle mi nde % 30, 

yakıt  pili ni n veri mlili ği nde i se % 45 ol muĢt ur.  Burada öne mli  bir  nokt a siste mdeki 

Ha m Ür ünün 
 1- Temi zl enmesi  
 2- Yakıtı n Ür etil mesi  
 3- Yakıtı n Dağıtıl ması  

 4- Yakıt Pili ni n veri mlili ği 

Ha m Ür ünün  
1- Taşı nması  
2- Sı kı ştır ma ve sı vıl aştır ma 
3- Ar aç Üzeri nde  
4- Dönüşt ür me Mot or Veri mi  
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ı 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1- Doğal gazdan H2 Mer kezi üreti m  3- El ektrolizden H2 üreti mi                     5- Doğal gazdan  Met anol üreti mi  

2- Doğal gazdan H2 Böl gesel üreti m  4- Yenilenebilir enerji den H2 üreti mi      6- Met anol direk kullanımı  

7- Etanol Kullanı mı                                                                                          9- DüĢük sülfürl ü di zel yakıt kullanı mı  

8- Benzi ni n dönüĢt ürül erek kullanıl ması nda                                                  10- Ġ YM‟ de benzi n kull anı mı     
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topl a m kayı pl arı  değerlendir me mi z gerekti ği dir.  Öyl e ki  pr osesi n yal nı zca yakıt  pili 

kı s mı na bakılırsa yanıltıcı  ol abilir.  Benzi ni n dönüĢtürül düğü yakıt  pili,  direk hi dr oj en 

kullanılan yakıt  pili nden veri mlili ği  il k bakıĢta daha düĢük gör ün mesi ne rağ men, 

topla m veri mlili k kayı pları  göz önüne alı ndı ğı nda benzi ni n dönüĢt ürül düğü yakıt 

pilleri nde çok daha az enerji  kaybı  ol duğu saptanmı Ģtır.  Ayrı ca yakıt  pill eri ni n 

veri mlili ği  sürekli  hal de de son derece i yi dir.  Öyle ki  maksi mu m ve  mi nimu m güç 

ihtiyacı  ol duğu za man bile veri mlili k çok fazl a değiĢ meyecektir.  Yakıt pill eri nde 

enerji  kayı pl arı nı  mi nimi ze et mek ya da verimi  arttır manı n en i yi  yol u:  Farklı 

yükl e me uygul a mal arı nda bir  enerji  depol a ma ünitesi  il e beraber  kull anmaktır.  Bu 

sayede güç yükl e mel eri mi ni mi ze edili p,  yakıt   veri mi  aza mi  kullanılabilir.  Fakat 

yakıt  pili ni n ağırlı ğı  ve boyutları  aracı n ağırlı ğını  çok fazl a arttır mayacak,  veri mi 

düĢür meyecek Ģekil de di zayn edil meli dir.  Bir yakıt  pili  siste mi  i çt en yan malı 

mot orlara göre çok daha veri mli dir.  

 

Tabl o 3-11 Yakıt pili ile içten yanmalı mot orları n enerji veri mi karĢılaĢtır ması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  

n 

 e 

 r 

 j 

 i   

 

S 

e 

v 

i 

y 

e 

s 

i 

( %)  

 
1        2              3           4            5            6            7          8            9            10          11         12       13 

1- YP Direkt H2           2 - YP Hi bri d Direkt H2    3- YP Met anol dönüĢt ürül erek  4- YP Hi bri d Met anol dönüĢt ürül erek  

5-  YP Benzi n dönüĢt ürül erek  6- YP Hi brit Benzin dönüĢt ürül erek  7- YP dizel dönüĢt ürül erek     

8- YP Hi bri d di zel dönüĢt ürül erek 9- Ġ YM sı kıĢtırıl mı Ģ doğal gaz   10- Ġ YM Benzi n kullanı mı  11- Hibri d El ektrik Ġ YM 

benzi n kullanı mı 12- Ġ YM di zel yakıt kullanı mı 13- Ġ YM Hi bri d elektrik di zel yakıt kullanı mı  
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3- 4) YAKI T PĠ LLERĠ NĠ N EMĠ SYONEL DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ:  

En basit  bir  ifadeyl e  yakıt  pilleri  hi droj en ve oksijen kullanarak;  el ektri k enerjisi,  su 

ve ı sı  üret en bir  siste mdir.  Bu yüzden yakıt  pili kullanılan araçl ar  gör ünür de sıfır 

e mi syon ol uĢt urur  kabul  edilebilir,  çünkü çı kıĢ  gazl arı nda e mi syon yok denecek 

kadar  azdır.  Bu özelli ği n öne mi  ül kel er  geneli nde havadaki  % 78 CO ve  % 45 NOX 

in ve % 37 ( VOC)  or gani k atı kları n araçl ardan kaynakl andı ğı  düĢünül düğünde çok 

daha i yi  anl aĢılacaktır.  Fakat  bu gör üĢ  hi droj eni n f osil  yakıtlardan dönüĢt ürül me 

aĢa ması nı  i çer mez.  Çünkü büt ün f osil  yakıtları n ister  araç üzeri nde i ster  mer kezi  bir 

siste mde dönüĢt ürülsün bu zehirli  e mi syonl arı ort aya çı kardı ğı  gör ülecektir.  Bu 

yüzden veri mlili kte olduğu gi bi  e mi syonel  değerlendir mede de süreç yakıtı n 

çı karıl dı ğı kuyudan tekerleğe kadar geçen süreden ol uĢ malı dır.  

Yakıt  pili  kullanılan ve i çt en yan malı  mot or  kullanılan araç e mi syon değerleri 

karbonmonoksit  ( CO),  Or gani k atı klar  ( VOC)  ve  Azot  oksit  ( NOX)  bazı nda 

tabl ol arda veril mi Ģtir. 

 

  

Tabl o 3-12 Or gani k atık e mi syonu   TABLO 3- 13 Co e mi syonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ür etil mesi  

Egzoz çı kıĢı 

 

Ür etil mesi 

Egzoz çı kıĢı 

 

 

1- YP Doğal gazdan H2 üreti mi  2- YP el ektrolizden H2 üreti mi  

3- YP yenilebilir enerji den H2 üreti mi 4- YP Met anol üreti mi  

5- Yp benzi n kull anı mı 6- Ġ YM benzi n kullanı mı 7- Hbiri d mot or Ġ YM 

benzi n kullanı mı  

1          2            3            4              5             6          7 

1          2             3            4              5             6          7 

1- YP Doğal gazdan H2 üreti mi  2- YP el ektrolizden H2 üreti mi  

3- YP yenilebilir enerji den H2 üreti mi 4- YP Met anol üreti mi  

5- Yp benzi n kull anı mı 6- Ġ YM benzi n kullanı mı 7- Hbiri d mot or 

Ġ YM benzi n kullanı mı 



 35 

Tabl o3-14 NOx  emi syonu 

 

  

 

 

 

 

 

kaynakl arı nı n kullanıl ması emi syon değerleri ni son derece azaltacaktır.  

3- 5) YAKI T PĠ LLERĠ NĠ N EKONOMĠ K DEĞERLENDĠ RMESĠ:  

Yakıt  pili  kullanılan araçl arı n ekono mi k değerlendiril mesi  yapılırken önceli kl e i ki 

genel  yönt e m i zl enmeli dir.  Biri ncisi  kullanılacak hi droj eni n araç dı Ģı nda mer kezi  bir 

siste mde üretilip araçt a depol anması  ki  burada asıl  sorun depol a ma mal ze mel eri  ve 

depol a ma mi kt arı dır.  Ġkinci  yönt e m i se hi droj en bakı mı ndan zengi n ol an daha önce 

deği ndi ği mi z f osil  yakıtları n araç üzeri nde depol anması  ve çeĢitli dönüĢü m 

aĢa mal arı ndan geçerek hi droj en el de edil mesi dir.  Burada dönüĢt ür me  pr oj esi ni n 

kar maĢı klı ğı  öne mli  bir sor undur.  Yakıt  pili nde kullanılacak yakıt  terci hi mi zi 

yaparken ekono mi k açı dan i ki  öne mli  kı stası mı z ol acaktır.  Biri ncisi  yakı tın üreti m, 

taĢı nı m ve  dol um maliyeti  i ki ncisi  i se yakıtın aracı mı zda kullanı mı  il e il gili 

(hi droj ene dönüĢt ür me ve depol a ma mal ze mel eri) mali yeti dir. 

TABLO 3- 15 ÇeĢitli yakıtları n elektri k üreti m maliyetleri 

Ür ün Ti pi  Topl a m Mali yet ($/ k Wh)
 

Kö mür den 0. 015 $ - 0. 030$ 

Rüzgardan 0. 039$ - 0. 07$ 

Sudan 0. 033$ - 0. 037$ 

GüneĢten  0. 1$ - 0. 59$ 

 

 

Ür etil mesi 

Egzoz çı kıĢı 

 

1                2             3                 4              5                   6              7 

1- YP Doğal gazdan H2 üreti mi  2- YP el ektrolizden H2 üreti mi  

3- YP yenilebilir enerji den H2 üreti mi 4- YP Met anol üreti mi  

5- Yp benzi n kull anı mı 6- Ġ YM benzi n kullanı mı 7- Hbiri d mot or Ġ YM benzi n 

kullanı mı 
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Hi dr ojeni n araç dıĢı nda üretil mesi: 

1) El ektroliz yönt e mi  il e el de edil mesi:  Bu yönt e mde bu met odun hi droj en 

veri mlili ği kadar mali yetide yüksektir. AĢağı da bu değerler veril mi Ģtir. 

 

Tabl o 3-16 Hi drojeni n Eloktroliz Yönt e mi yl e Üretil mesi Mali yeti 

 

Yakıt Hi droj en Fi yatı ($/ kg)
 

Fosil Yakıtlar 

(çok mi kt arda) 

6. 15 $ - 7. 87$ 

Fosil Yakıtlar 

(az mi kt arda) 

9. 22$ 

Rüzgardan  El de 

edil mesi 

6. 49$ 

GüneĢten El de edil mesi  13. 42$ 

 

Bu değerlere bakıl dı ğında hi droj eni n f osil  yakıtlardan el de edil mesi ni 

yenilenebilir  enerji  kaynakl arı  il e el de edilmesi ne göre daha ucuz ol duğu 

değerlendirilebilir.  Fakat unut ul ma malı dır  ki  maliyetle e mi syon değerleri  arası nda 

ters bir  iliĢki  vardır.  Fosil  yakıtlardan el de edil di ği nde e mi syon değerl eri ni n 

yenilenebilir  enerji  kaynakl arı na göre yüksek çı ktı ğı nı  gör müĢt ük.  Bu bakı mdan 

yenilenebilir  enerji  kaynakl arı nı n el ektroliz iĢle mi nde enerji  kaynağı  ol arak 

kullanıl ması  mali yeti nin düĢürül mesi  kaydı yla akıllı  bir  çözü m ol acaktır. 

Günü müzde f osil  yakıtlardan el de edil mesi yl e, yenilenebilir  enerji  kaynakl arı nı n 

kullanılarak el de edil mesi  rekabet  edecek seviyede değil di r.  Yenilenebilir  enerji 

kaynakl arı nı n kullanıl ması yl a el de edilecek elektriği n kil owatsaat içi n 0. 02 $ ile 

0, 04 $ sevi yesi ne düĢürül mesi  rekabet  edebilecek sevi yeye ul aĢ ması nı  sağlayacaktır. 

Ayrı ca hi droj eni n çok mi kt arda üretil mesi yl e güneĢ  enerjisi  kullanılarak üretilecek 

hi droj eni n 2000 yılı nda 13. 42 $/ kg' dan 2010 yılında 7. 95 $/ kg' a ve r üzgar  enerjisi 

kullanılarak üretilen hi droj eni n 2000 yılı nda 6. 49 $/ kg' dan 2010 yılı nda 3. 53 $/ kg' a 

düĢ mesi tahmi n edil mektedir. 
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2) Buharlı  dönüĢt ür me  ile el de edil mesi nde:  Doğal  gazı n buharlı  dönüĢt ürme  il e 

Hi dr oj ene dönüĢt ürül mesi  mali yeti  1. 75 $/ kg ile 2.4 $/ kg arası nda değiĢir.  Bur ada 

dönüĢt ür me  i stasyonunu doğal  gaz kaynağı na uzaklı ğı  öne mli  bir  sorun arz eder. 

DönüĢüm i Ģl e mi  kaynağın yakı nı nda gerçekl eĢirse mali yet  1. 9 $/ Gj  i ken kayı pl ar 

yüzünden uzak bir  bölgede dönüĢt ürül ür  i se mali yet  3. 79 $/ Gj  ol makt adır. 

Tah mi ni  1000 araçlı k bi r  met an dönüĢt ür me  siste mi  yapı m mali yeti  araç baĢı na 

230 $ ile 380 $ arası nda ol acaktır.  

 

Tabl o3-17  Hi droj eni n Buharlı DönüĢt ür me Yönt emi yl e Üreti m Mali yeti 

 

Ür eti m Mi kt arı Hi dr ojen Fi yatı ($/ kg) 

Çok Mi kt arda 1. 75$ - 2. 40$ 

Az Mi kt arda 3. 62$ 

 

Hi dr ojeni n dağıtı m ve Depol anması:  Hi droj en mer kezi  bir  siste mde üretil di kt en 

sonra bor u hatları yla ya da  t ankerlerle sı vı  halde dol um i st asyonl arı na t aĢı nırlar. 

Hi dr oj en yer altı ndaki büyük depol arda sakl anır.  

Tabl o 3-18 Hi drojeni n Dağıtı m ve Depol a ma Mal iyeti 

 Depol a ma 

Mali yeti ($/ kg) 

Dağıtı m Mali yeti ($/ kg)  

0-161 km 

Dağıtı m 

Mali yeti($/ kg) 

805-1609 km 

Dol u m Ġ st asyonu 

Mali yeti ($/ kg) 

 

Sı kıĢtırılarak 1. 28$ - 2. 25$ 0. 16$ - 0. 65$ 0. 37$ - 8. 74$ 1. 28$ - 1. 93$ 

Sı vılaĢtırılarak 1. 60$ - 3. 21$ 0. 08$ - 0. 59$ 0. 64$ - 1. 51$ 0. 51$ - 0. 77$ 

 

Ayrı ca sı kıĢtırıl mı Ģ   hi droj eni n dol um i st asyonu mali yeti  yakl aĢı k hi droj eni n üreti m 

mali yeti ne eĢittir. 

Hi dr ojeni n araç üzeri nde depol anması: Hi droj eni n araç üzeri nde depol anması içi n en  
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az 5000 psi' a dayanı klı  co mpozit  t ankl ar  kullanılır.  Kar bon fi ber  al aĢı mlı  ale mi nyu m 

hi droj en tankl arı mali yeti 550 $ ile 1000 $ ci varı ndadır.  

Bu değer  benzi n t ankı  ( 125$)  il e karĢılaĢtırıldı ğı nda ol dukça yüksektir.  Sıkı Ģtırıl mı Ģ 

hi droj eni n araç üzeri nde kullanıl ması ayrıca 762$ bir mali yet getirecektir. 

Tabl o 3-19 Üç depol a ma met oduyl a il gili mali yetler  

 

Depol a ma Siste mi  Mali yet ($/ kg) 

Sı kıĢtırl mı Ģ H2  1. 638$ 

Sı vılaĢtırıl mı Ģ H2  411$ - 819$ 

Fe- Ti Met al Hi bri d 1349$ - 2254$ 

 

 

ÇeĢitli  Yakıtları n araç üzeri nde dönüĢt ür me  mali yeti:  Met anol ün ort ala ma  değeri 

$0. 5/ gal on' dur.  Bu değer 1 $/ gal on ol an benzi ni n fi yatı nı n yarısı dır.  Fakat  met anol 

mi kt arı nı n za man i çi nde yet meyecek ol ması  t ahmi ni  $450 bir  mali yeti n araç baĢı na 

ortaya çı kacağı nı  göst ermekt edir.  Ayrı ca met anolün dönüĢt ür me  pr osesi  benzi ne göre 

daha ucuzdur.  (1. 309 $/kg -  2.  364 $/ kg).  Bu pr osest e en öne mli  maliyet  unsur u 

pl ati n kat olizördür.  Et anol ün yakıt  maliyeti  0. 54$' dır.  Fakat  Et anol ün 

dönüĢt ürül mesi nde kullanılan ı slak met otta bu fiyat a 2 $/ gal on,  kur u met ott a i se 2. 5 

$/ gal on ekl enmesi ne sebep ol acaktır.  Benzini n dünya pi yasal arında fi yat 

dal gal anmal arı  çok fazl a ol ma makt adır.  Öyl e ki  1999 da  1. 16 $/ gal on i ken 2000' de 

1. 59 $/ gal on ol muĢt ur.  Benzi ni n ayrıĢtır ma pr ojesi  (hal en 20$/ kw -  40 $/ kw ol an 

benzi n kullanı m mali yetine)  benzi nli  yakıt  pilli  araçl ar  i çi n ( 2. 388 $/ kw -  5. 247/ kw) 

ekl eyecektir. 
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4)  ELEKTRĠ KLĠ  ARAÇ UYGULAMALARI  VE YAKI T PĠ LLĠ 

KULLANI LAN ÖRNEK BĠ R ARAÇ UYGULAMASI:  

4- 1) Ġ ÇTEN YANMALI  MOTOR KULLANI LAN KONVANSĠ YONEL 

SĠSTEM:  

Günü müzde hal en kullan makt a ol duğu muz i çt en yan malı  mot orl u bir  araç birçok 

dest ek siste mi n bir araya gel mesi yl e ol uĢ muĢt ur.  

Bu si ste ml er  mot or,  akt ar ma or ganl arı,  süspansi yon ve direksi yon siste mi ,  yakıt 

siste mi,  fren siste mi  ve elektri k siste mi dir.  Ġçt en yan malı  mot orl u bir  aracın çalıĢ ma 

ilkesi  Ģu aĢa mal arı  i çerir.  Kont ağı  çevirdi ği nizde aküden gel en el ektri k akı mı 

Sel enoi d' e gelir.  Sel enoid marĢ  mot orunu çalıĢtıran bir  el ektri k anaht arıdır.  Akı m 

Sel enoi d üzeri nden geçerek marĢ  mot orunu çevir meye baĢl ar.  Böyl ece pi st onl ar 

sili ndirleri n i çi nde aĢağı yukarı  hareket  et meye baĢl ar.  Bu arada bobi ne el ektri k 

gi der.  Bobi n el ektri k gerili mi ni  yükseltir  buradan di stri büt öre gi den el ektrik belli  bir 

sırayl a bujileri  at eĢler.  Mot or  çalıĢtı ktan sonra alternat örü deva mlı  olarak çevirir 

böyl ece üretilen el ektri kle akü Ģarj  edilir  ve gerekli  siste ml ere el ektri k sağl anır. 

Mot or un çalıĢ ması  hava yakıt  karıĢı mı nı n sili ndire dol ması  ve ya bujiler  tarafı ndan 

at eĢlenmesi  yada di zel mot orlarda ol duğu gibi  ot omati k at eĢle me  (ot oi gniti on) 

yapılarak yakıl ması yl a olur.  Pi st on aĢağı  yukarı  hareket  ederek krank milini  çevirir. 

Kr ank mili  gücü giriĢ  mi line oda vites  kut usuna i letir.  Vit es  kut usu sürüĢ  esnası nda 

değiĢi k güç ve hı z seçenekl eri ni n gerçekl eĢ mesi ni  sağl ar.  Çı kıĢ  mili i se vit es 

kut usundan al dı ğı  hareketi  diferansi yel e oda hareketi  90
0

  yön değiĢtirerek belirli  bir 

azalt ma oranı yl a  tekerlekl ere akt arır. 
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Ġçten yan malı  mot orlarda harcanan enerji ni n büyük kıs mı  mot orda kayı p ı sı  ol urken, 

öne mli bir kıs mı da mekani k siste ml erde kaybol makt adır.  

 

 

ġekil 4-1 Ör nek bir içten yan malı araçt aki  mekaniksel kayı pl ar 

 

ELEKTRĠ KLĠ  ARAÇ UYGULAMALARI:  Ġçten yan malı  mot orları n yüksek 

e mi syon değerleri,  düĢük veri mlili k oranı  sı nırlı  yakıt  seçenekl eri  ve hareketli 

parçal arı nı n çokl uğu nedeni yl e dayanı klılık ( durabilit y)  sı nırla mal arı  yeni  arayıĢl ara 

sebep ol muĢt ur.  Bu dönemde  il k akl a gel en el ektrikli  araç uygul a ması dır. El ektri kli 

araç uygul a ması  Hi bri d el ektri kli  araç ve t a ma men el ektri kli  araç AEV ( Al l  el ectric 

vehi cl e) Ģekli nde i ncel enebilir. 
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 4-2)  Hi bri d El ektri kli TaĢıtlar: 

Bi r  hi bri d el ektri k t aĢıt  ( HET)  i ki  itici  enerji  kaynağı na sahi p t aĢıttır.  Yakıt 

hücrel eri ni n,  gaz t ürbi nleri ni n,  di esel  ve benzi nli mot orları n düzent eker  (fl ywheel), 

bat aryal ar  ve ultrakapasitörlerle değiĢi k ko mbi nasyonl arı nda kullanıl dı ğı  bir  çok 

hi bri d siste mi  mevcutt ur.  HET' i n el ektri k ve yakıt  siste mi ni n kur ul ması nda i ki  yol 

vardır . 

-Paralel konfi gürasyon 

-Seri konfi gürasyon 

Seri  HET'  de el ektri k siste m t asarı mı  ET il e aynı dır  . Ġ YM boyutl u bat aryal arı  dol u 

tutabilecek Ģekil de belirlenmi Ģtir.  Paral el  HET si stem t asarı mı  felsefesi nde ET si st e m 

tasarı m felsefesi ni  geniĢlet mek gerekmekt edir.  ĠYM t ekerlek Ģaftı  arasındaki  di Ģli 

oranı  (t ek di Ģli)  Ġ YM' nin maksi mu m hı zı yl a t ekerlek Ģaftı nı n maksi mu m hı zı na 

uyu munun sağl anması yla el de edilir.  ET si ste m t asarı mı na benzer  yönte ml e HET 

siste m t asarı m değiĢkenleri tasarı m sı nırla mal arı nı karĢılayabil mek içi n hesaplanır . 

HET' l er gel eneksel Ġ YM taĢıtları na göre bir çok avant aj a sahi ptir. Bu avant ajlar; 

- Rej eneratif  frenl e me kabili yeti,  rej enaratif  frenl e meden kazanılan enerji  sür üĢ 

esnası nda kullanılan enerjini n mi ni mi ze edil mesi ni sağlar . 

- Mot or  ort ala ma  yük i çin boyutlandırıl mı Ģtır.  Tepe yükl er  i çi n boyutlandırıl ma mı Ģ 

ol ması mot or ağırlı ğı nı azaltır . 

- Yakıt  veri mlili ği  öne mli öl çüde art ması na karĢılık,  e mi syonl arda i se,  öneml i  öl çüde 

azal ma ol ur. 

- HET' ler alternatif yakıtlar kullanarak çalıĢırlar, fosil yakıtlara bağı mlı kalmazl ar.  

Ot o i mal atçıları,  t aĢıt  perfor mansları ndan,  sür üĢ  menzili nden ve  t aĢıt 

güvenilirliği nden öne mli kayı pl ar  ver meden yukarı da belirtilen faydal arı sağl a mayı 

a maçl a makt adır.  Ġki  yakıtla (benzi n yada alternatif  yakıt)  çalıĢan Ġ YM' lu t aĢıtlara 

göre ort ala ma  i ki  kat  daha veri ml e çalıĢır.  Bunun nedeni  i se HET' i n gel eneksel  Ġ YM 

taĢıtlara göre daha düĢük enerji kaybı ol ması dır. 

Ti pi k Ġ YM t aĢıtlar yakıt enerjisini Ģaft iĢine dönüĢtürür, bu taĢıtı n hareket edebil mesi  

içi n gerekli olan çekiĢ enerjisi ni sağl ar. Ek ol arak bu enerji taĢıt aksesuarlarını  
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çalıĢtır mak ve sürüĢ kayıpl arı nı karĢılamak içi n kullanılır . 

Gel eneksel  bir  Ġ YM t aĢıt'ın t opl a m t üketti ği  enerjini n ortala ma  %16' sı  t aĢıta i vme  ~ 

kazandır mak i çi n t üketilir,  geri  kal an kıs mı  i se Ġ YM' ni n t er modi na mi k çevri mi nde 

atı k ı sı  ol arak ya da sürt ünme  kayı pl arı nı  (hava direnci,  yuvarlanma direnci) 

karĢılamak i çi n t üketilir.  HET' ler  kayı pl arı  mi ni mi ze ederek,  t aĢıta mevcut  t üm 

enerjiyi  akt arırlar.  Ör neği n,  HET' lerde rej eneratif  frenl e me,  ko mpozit  gövde 

met alleri,  özel  gövde Ģekilleri  kullanarak bir  enerji  kayı pl arı  mi ni mi ze edi nmeye 

çalıĢır  .  HET il e ti pi k I YM t aĢıt  karĢılaĢıl dı ğında,  HET‟i n t ekerlere aynı  gücü 

verebil mek i çi n  ½ oranı nda yakıt  kullandı ğı nı ve  HET % 100 daha fazla yakıt 

veri mlili ği ne sahi p ol duğunu göst er mekt edir. 

4- 2-1)  Paral el Hi bri d El ektri kli TaĢıtlar: 

Paral el  HET,  konvensiyonel  t aĢıtta ol duğu gibi,  hi bri d güç ünitesi  ( HPU)  il e 

tekerlekl eri n arası nda direkt  mekani k bağl antı  vardır.  Paral el  HET,  Ġ YM sevk si st e mi 

ile EM sevk siste mi ni n birlikte kullanıl ması dır.  Örneği n paral el  HET,  Ġ YM‟ den el de 

edilen gücü Ģehirler  arası  yollarda,  EM‟ den elde edilen gücü i vme  kazan makl a 

kullanılır. Maksi mu m hı zda ise EM ve Ġ YM sevk siste mi birli kte kullanılır.  

ġekil 4-2 Paral el HET için bir uygul a ma  
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Paral el konfi gürasyonun seri konfi gürasyona göre avant ajları, 

- Ġ YM  ve  EM‟ ni n aynı  anda enerji  üret ebil mesi  nedeni yl e paral el  HET daha fazl a 

güce sahi ptir. 

- Parel el HET‟l eri n çoğu jenerat ör gerektir mez.  

- Gücü direkt olarak yol a inti bak ettiril mi Ģtir, daha veri mli dir.  

 

4- 2-2) Seri Hi bri d El ektrikli TaĢıtlar: 

E M ve  di ğer  el ektri k gereksi ni ml eri ni  (la mbal ar,  ısıtıcılar  vs.)  sağl a mak i çi n Ġ YM‟ a 

jenerat ör  bağl anmı Ģtır  seri  HET‟l erde hi bri d güç ünitesi  ( HPU)  t ekerlekl er  arası nda 

mekani k bağl antı  yokt ur. Tü m itici  güç t ekerlekl eri  süren el ektri k mot oruna el ektri k 

ol arak transfer edilir.  

 

 

ġekil 4-3 Seri HET‟ uygul a ması  

Seri konfi gürasyonun paral el konfi gürasyona göre avant ajları, 

- Mot or hi çbir za man boĢa enerji sarfet mez, bu duru m t aĢıt emi syonunu azaltır. 
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- Mot or opti mu m perfor mansta çalıĢarak jenerat örü sürer.  

- Mot or ve taĢıt parçal arı nın mont ajı nda opsi yon çeĢitliliği sağl ar.  

- Bazı seri HET‟l er transmi syon gerektir mez.  

4- 3) YAKI T PĠ LLERĠ KULLANI LAN ELEKTRĠ KLĠ ARAÇ UYGULAMASI:  

Genel  anl a mda bir  ET siste mi  t aĢıt  gövdesi,  el ektrik t ahri k siste mi,  enerji  depol a ma 

biri ml eri  (bat aryal ar,  düzent ekerler)  ve enerji  yöneti mi ni n ent egrasyonundan 

ol uĢ makt adır.  ET siste mini n gerçekl eĢtirilebil mesi nde i çerilen t eknol oji  büyük bir 

çeĢitlilik göst erir  ve geniĢ  bir  mühendisli k (el ektrik ve el ektroni k,  maki ne, ot omoti v 

ve ki mya mühendi sli ği) alanı nı kapsar. 

ET si ste mi nde,  bu sistemi n felsefi  ve mi mari  yapısı  en öne mli  i ncel e me  konusudur. 

Si ste m ent egrasyonu ve opti mi zasyonu,  ET‟ ni n hareketi  ve ci ddi  sı cak koĢulları nda 

çalıĢ ma  ol asılı ğı  da göz önünde bul undur ularak,  alt  siste ml eri n t a m uyu mu sağl a mak 

zorundadır. 

Di ğer  öne mli  bir  husus  i se ET si ste ml eri nde,  enerji  depol a ma biri ml eri nden 

sağlanan enerji ni n en uygun ve en et ki n Ģekil de kullanıl ması  ve yeni den depol anması 

ve bat arya ve düzent ekerlerden değerlendiril mesi  a macı yl a enerji  akıĢını  kontrol 

edil mesi  ve düzenl enmesidir.  Çokl u enerji  siste m kavra mı nı  t e mel  al arak,  bat aryal ar 

taĢıtın kullanı m dı Ģı  zamanl arda ya da  süper  hızlı  yük dol durucul arı n kullanı mı yl a 

çok kı sa sürel erde yeni den Ģarj  edilebilir.  YavaĢla ma  yada dur ma  sürel eri boyunca, 

bat aryal ar  rej eneratif  fren enerjisi ni  kullanarak yeni den Ģarj  edilebilirler.  Bat aryal ar 

araç çatısı na yerleĢtirilme  ol anağı  sağl ayan güneĢ  pilleri ni  kullanarakt a güneĢ 

enerjisiyl e Ģarj  edilebilirler.  DüĢük ı sı,  yüksek rüzgar  kal kanı  ve ca ml arı  güneĢ  ı sı 

kayı pl arı nı azalt mak içi n kullanıl malı dır. 

Ġ YM t aĢıtları nda kullanılmakt a ol an yakıtlara göre,  depol a ma bat aryal arı nın 

enerji  ve güç yoğunl ukl arı nı n daha düĢük ol ması  nedeni yl e,  belirli bi r  güç 

perfor mansı  sevi yesi ni  sağl ayabil mek i çi n çok sayıda bat aryanı n t aĢıta yerleĢtiril mesi 

gerekmekt edir.  Bu dur um aracı n ağırlı ğı nı  artırdı ğı  gi bi  yol cu veya yük t aĢı ma 

kapasitesi ni azaltır. 

ET si ste mi ni n geliĢi mi nde opti mu m güvenli k kavra mı  öne mli  bir  rol  oyna makt adır. 

Bu kavra mı n t e meli  yolcu kabi ni n yet erli  öl çüde  sağl a m ol ması dır.  Herhangi  bir 



 45 

ol uĢacak kadar  ol maksızı n 15 k m/ h‟lı k çarpıĢmal ara dayanı mlı  darbe e mi ciler 

kabi ni n dı Ģı na yerleĢtiril mi Ģtir.  Uzunl a ması na yerl eĢtiril mi Ģ  pr ogra ml anmı Ģ-

defor masyon el e manl arı dar be unsurl arı nı  birleĢtirerek darbe enerjisi  kontroll ü bir 

Ģekil de yok et mekt edirler.  Bat aryal arı n yerleĢimi  def or masyon böl gesinden uzak 

ol malı dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  4- 4 Benzi ni n,  Metonol ün ve Di rek Hi drojeni n Kull anıl dı ğı  Yakıt Pili  Ar aç 

Konfi gürasyonl arı 

 

Yakıt  pili nde üretilen el ektri k akı mı  bat aryaya verilecek,  buradan çekilen bir  mi kt ar 

akı m bat aryayı  Ģarj  edecek ve bat arya aracı n il k hareketi nde ve  i vmel en me 

yükl e mel eri nde kullanılacaktır.  Üretile  akı m elektri k mot orunu çevirecek,  mot or 

trans mi syona hareketi  akt aracak,  oradan diferansi yel e hareket  verilecek ve  aks 

yardı mı yl a t ekerler  çevrilecektir. Yakıt  pili nde direkt  ol arak kullanılacak yakıt 

hi droj en ve met anol dür.  Met anol  dı Ģı ndaki büt ün f osil  yakıtlar hi dr oj ene 

dönüĢt ürül mek içi n bir yakıt prosesi nden geçerler. 

 

Hi dr ojen 

Deposu 

Yakıt pili 

gr ubu 

Mot or 

Kontrol ör 

Bat arya – 

Süper kapasitör  

Mot or-

Jenerat ör 

Vit es Kut usu Vit es Kut usu Vit es Kut usu 

Met anol 

Deposu 
Met anol 

DönüĢt ürücü 

Yakıt pili 

gr ubu 

Yakıt pili 

gr ubu 

Mot or 

Kontrol ör 

Bat arya – 

Süper kapasitör  
Bat arya – 

Süper kapasitör  
Mot or 

Kontrol ör 

Mot or-

Jenerat ör 

Mot or-

Jenerat ör 

Benzi n 

Deposu 
Benzi n 

DönüĢt ürücü 
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 ġekil 4-5 Yakıt pili kullanılan model araç konfi gürasyonl ar 

 

4- 3-1) El ektri kli Aracı n Güç ve Enerji Ġhtiyacı nı n Belirlen mesi: 

 

El ektri kli  araç i çi n uygun t ahri k ve enerji  depol a ma üniteleri ni 

belirleyebil mek içi n aracın i htiyaç duyul acağı güç ve enerji mi kt arı belirlenmeli dir. 

Ar acı n sürüĢ  esnası ndaki  küçük kayı pl arı  i hmal  edilirse i hti yaç duyacağı  güç P 

(sürüĢ) olsun.  

 

Ps ür üĢ = Peği m + Pi v me + Pyuvarlanma + Phava + Pi ç 

 

 

ġekli nde ol acaktır. 

Hi dr ojen 

giriĢi 

Anot  

Hava giriĢi 

Met anol 

giriĢi 

Yakıt pili 

Met anol  

El ektrik mot oru yakıt pili 
Yakıt 

Hi dr oj en 

DönüĢt ür me 

Si st e mi  

Kat ot 

Su çı kıĢı 

Pt. kat alizör 

Hava 

Anot  
Pt. kat alizör 

Kat ot 

Hava giriĢi 

Su çı kıĢı 

El ektrik mot oru 
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Peği m : Yol un eği mi ne göre i hti yaç duyul an güç.  

Pi v me  : Süratlenme (i vmelenme) esnası nda i hti yaç duyul an güç.  

Pyuvarl anma  : Tekeri n yol ile yaptı ğı direnci yenmek içi n i htiyaç duyul an güç 

Phava  :  Ar aca havanı n uygul adı ğı  ayrodi na mi k direnci  yen mek i çi n i hti yaç duyul an 

güç.  

Pi ç      : Hareket edilen parçal arı n sebep ol duğu kaybedilen güç.  

 

Denkl ende gör düğü müz  Paçı sal  ve Pi v me  aracı n tırmanırken yada hı zl anırken ki neti k 

( KE) ve pot ansi yel (PE) enerjisindeki değiĢ me mi kt arı nı gösterir.  

Peği m = d (PE) / dt = M x g x V x si n     ve  

Pi v me = d ( KE) / dt = d (1/2 x M x V
2 

) / dt = M x a x V   ol ur. 

 

 

ġekil 4-6 Aracı n hı z fonksi yonuna bağlı olarak i vmel enme güç gereksi ni mleri : 
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Burada  

M:  aracı n kütlesi  

V: aracı n hızı 

a: aracı n ivmesi  

tan  : yol un eği mi dir. 

Denkl e mde Pyuvarlanma  ve Phava  t ekeri n sürt ünmesi ni  ve havanı n direncini 

yen mek i çi n gereken t ersi nmez güçt ür.  Çoğunl ukl a ı sı  ve ses  ol arak ort aya  çı kar  ve 

tekrar kazanıla maz.  

 

Pyuvarl anma = Ct  x M x g x V                  ve 

Phava = 0. 5 x d x Ca x A x ( w+V)
2
 x V           olacaktır. 

 

 

ġekil 4-7 Aracı n  hız fonksi yonuna bağlı olarak  tipi k yol yükü değerleri : 

 

Burada 

Ca : Ayr odi na mi k direnç katsayısı. 

Ct  : Tekerlek yuvarlanma katsayısı. 
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d : Hava yoğunl uğu   d=1. 17 kg / m
3
 

W:  Araca önden gel en rüzgar hızı 

g: Yer çeki mi ivmesi    g= 9. 8 m / s
2
 

A:  Aracı n rüzgar alan yüzey alanı. 

Tabl o 4-1 ÇeĢitli yüzeyl er içi n sürt ünme katsayıları: 

 

YÜZEYLER SÜRTÜNME KATSAYI SI  

SERT YÜZEY 0, 01 

ORTA SERTLĠ KTE YÜZEY 0, 08 

YUMUġ AK YÜZEY 0, 3 

 

Burada özelli kle yüksek hı z esnası nda Phava nı n düĢük hı zl arda i se Pyuvarlanma  nı n  

öne mli hal e gel eceği unutul ma malı dır 

 

ġekil  4- 8 ÇeĢitli  araç modelleri  i çi n hava sürt ünme  katsayıları  ve çeĢitli  hı zlardaki 

güç değerleri : 
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 Yukarı da bahsetti ği mi z güç i hti yacı  gücün t ekerlere veril mesi  esnası nda akt ar ma 

or ganl arı nda meydana gel en kayı pl arı  i çermez.  Bu kayı pl arı n belirlenmesi 

çoğunl ukl a el ektri k sistemi ni n ve t ahri k siste ml eri ni n veri mlili ği  ile il gili dir. 

Günü müzde geli nen seviye ve geç mi Ģ  t ecrübeler  değerlendiril di ği nde el ektri ksel  ve 

mekani ksel bir sürüĢ verim katsayısı na ihti yaç duyul muĢt ur (εsür üĢ). 

εsür üĢ = 0. 85 

Bunl arı n dı Ģı nda birde araçt a kullanılan radyo,  farlar,  kli ma gi bi  dest ek unsurl arı nı n 

( APU) duyacağı güç i htiyacı vardır. (Pek) 

 

Pt opl a m = Psür üĢ / εsürüĢ + Pek  

 

Ar acı n i hti yaç duyduğu t opl a m enerji  i se t opl a m gücün za mana göre i nt egrali  il e güç 

ünitesi nde meydana gel en kayı pl ardan i barettir. 

 

Et opl a m = Pt opl a m dt + Ekayı p 

 

Burada Et opl a m sür üĢ  çevri mi  esnası nda aracın perfor mansı na göre değiĢir.  Güç 

ihtiyacı nda ol duğu gi bi  enerji  i hti yacı nda da i hti yaç duyul an enerji  aracı n kütlesi  il e 

doğr udan il gilenir.  Bu yüzden daha hafif  met aller  kullanılarak i hti yaç duyulan güç ve 

enerji  mi kt arı  azaltılabilir.  Bu güç i hti yacı  ve enerji  i hti yacı  belirlendi kten sonra 

kullanma mı z gereken en uygun tahri k ve enerji depol a ma üniteleri seçilebilir. 

 

 4-3-1-1) ÖRNEK ARAÇ ENERJĠ VE GÜÇ Ġ HTĠ YACI :  

ÇalıĢ mada aracı n enerji  ve güç değerleri  hesapl anırken,  % 6‟lı k trans mi syon 

kayı pl arı nı  engelle mek i çi n 3 model  ol uĢtur ul muĢt ur.  1‟nci  model de araca 

trans mi syon konul ma mı Ģ,  EM di rekt  ol arak diferansi yel  ile irti batlanmı Ģtır.  Fakat 

mevcut  diferansi yel  oranıyla   araç kal kıĢ  mo ment unun 850 N- m ol ması sebebi  il e 

aracı n  
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hareket  et medi ği  gör ül müĢt ür.  Diferansi yel  oranı ( 1/ 15)  i çi n aracı n maksi mu m 60 

k m/ h hı za ul aĢtı ğı  hesapl anmı Ģtır.  2‟nci  modelde ar aca özel  bir  i mal atla 2 vit es 

konduğu düĢünül müĢt ür. Ġl k vites  aracı n kal kıĢı i çi n 2‟ nci  vites  i se diferansi yelle 

E M‟ yi  direkt  ol arak irtibatla mak i çi n kullanılacaktır.  Fakat  bu modelde  aracı n 

hareketi  kol ayca sağl anmı Ģ  a ma  r pm değeri ni n 30k m/ h hı zı  aĢa madı ğı  sapt anmı Ģtır. 

3‟ nçü model de trans mi syon kayı pl arı  göze alı narak 5vites  konul muĢ,  vites  oranl arı 

aracı n mevcut  vites  değerleri  ol arak alı nmı Ģ  ve aĢağı daki  güç ve perfor mans  değerleri 

el de edil mi Ģtir. 

      M  : Aracı n kütlesi        M=1521 kg.  

( Aracı n planör ağırlı ğı     = 803 kg 

  Yakıt pili ağırlı ğı = 280 kg ( 180 kg yakıt  pili, 53 kg yakıt  pr osesi,47 kg 

yakıt ve su depol arı) 

  Batarya ağırlı ğı  = 136 kg  

       Elektri k mot oru ve mot or kontrol ünitesi = 60  kg 

  Trans mi syon   = 50  kg  

  Topl a m  yükü  = 200 kg ) 

A   : Aracı n ön rüzgar alan yüzeyi           A= 2, 4 m
2 

  

 (1, 696 m*1, 416 m =2, 4m
2 

) 

 

d   : Havanı n yoğunl uğu             d= 1. 17 kg/ m
3  

 

g   : Yerçeki mi ivmesi     g= 9. 8 m/ s
2
 

 

Ct : Tekerleri n yuvarlanma direnç katsayısı Ct = 0. 01 

 

Ca : Havanı n ayrodi na mi k    Ca=0. 32 

   direnç katsayısı 
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     Tanθ : Yol un eği mi   Tanθ=0. 1 ( ġehir  i çi nde bu eği m 

%10 alı nırken,  ot o             

yollarda bu eği m %12 

alı nmakt adır.) 

 Aracı n ihtiyaç duyduğu güç değerleri: 

      Maks. Hı z (düz yol) :  160 km/ h 

      Hı z (düz yol,i vmeli) :  70 km/ h 

      Hı z (eği m)               :  80 km/ h 

      Hı z (eği m,i vmeli)   :  60 km/ h 

      Eği m   :  0, 1( %10) 

      Ġvmel enme düz yol  :  a=1, 39 m/s
2 

14s    (0-70 km)  

Ġvmel enme eği m  :   a=0, 7 m/s
2
 24s    (0-60 km)  

Tabl o 4-2 Prot oti p araçl arın perfor mansları: 

 

FĠ RMA MODEL PERFORMANS ZAMAN 

Cyr ysl er Cor p.  Tevan 0- 90 km/ h 16s 

For d Mot or Gl i der 0- 80 km/ h 14s 

Mer cedes Benz AG- A 0- 90k m/ h 15s 

Mazda MX- S 0- 96k m/ h 15s 

 

W : Rüzgar hızı  ( Rüzgar hızı hesap kol aylı ğı bakımı ndan W=0 m/ s alı nmı Ģtır.) 

Düz yol da sabit hızda güç i hti yacı: 45, 98/ 0, 85 = 52, 8 kw 

Düz yol da i vmeli hızda güç i hti yacı: 46, 65/ 0, 86 = 53 kw 

YokuĢta sabit hızda güç ihti yacı = 40, 86/ 0, 85 = 47 kw 

YokuĢta i vmeli hızda güç değeri = 46, 39/ 0, 85 = 53 kw 
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Tabl o 4-3 Araç para metrel eri 

                                                    DEĞĠġKENLER                                                                                                             

Araç ağırlığı (M, kg) 1521,00 Düz yolda hızlanma süresi (t, sn) 2,00

Ön yüz alan (A, m2) 3,10

Yuvarlanma katsayısı (ct) 0,01 YokuĢta hızlanma süresi (ty, sn) 3,00

Tekerlek çapı (r, m) 0,65 Diferansiyel oranı (d) 3,84

Hava sürtünme katsayısı (cw) 0,30 Seçilen motorun gücü (P, kW) 53,00

1. Vites  (3,909) 3,91 3. Vites   (1,480) 1,48

2. Vites  (2,158) 2,16 4. Vites   (1,121) 1,12

5. Vites   (0.921) 0,92  
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ġekil 4-9 Araç perfor mans eğrileri 
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ġekil 4-10 Araç güç eğrileri 
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4- 3-2) ELEKTRĠ KLĠ  ARAÇTA KULLANI LACAK GÜÇ ELE MANLARI NI N 

BELĠ RLENMESĠ:  

El ektri kli  araçl arda kullanılacak güç el e manl arını  üç  böl ümde el e al abiliriz. 

Bunl ar 

a) Esas tahri k ünitesi ( Yakıt Pili) 

b) Enerji depol a ma ünitesi (Bat arya) 

c) Güç  dönüĢt ür me  ve akt ar ma  ünitesi(elektrik mot oru, mot or  kontrol ünit esi 

trans mi syon, diferansi yel) 

4- 3-2-1) ESAS TAHRĠ K ÜNĠ TESĠ : 

ÇalıĢ ma mda esas  t ahri k ünitesi  ol arak yakıt  pili  kullanıl mı Ģtır.  Yakıt  pili  ünitesi; 

yakıt  dönüĢt ür me  ünitesi,  yakıt  pili  güç ünitesi ve  güç dönüĢt ür me  ünit esi nden 

ol uĢur. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ġekil  4-11 Yakıt prosesi aĢa mal arı: 

 

Yakıt  dönüĢt ür me ünitesi  kullanılacak yakıta göre değiĢ mekl e beraber üç  t e mel 

iĢle mden ol uĢur. Bunl ar: 

Yakıtı n te mi zl enmesi, 

Yakıtı n dönüĢt ürül mesi  

Sent ez yakıtı n i yileĢtirilmesi dir. 

DC Güç 

AC Güç 

Yakıt 

Benzi n 

Di zel  

Doğal gaz 

Met anol  

Et anol  

Ağıryağl ar 
 
 

Yakıt 

DönüĢt ür me 
Ünit esi 

Yakıt Pili Güç 
Ünit esi 

  Güç DönüĢt ür me 
Ünit esi 

ISI 

SU 

Hi dr ojence 

Zengi n 
Gaz 

DC Güç 
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Yakıtı n t e mi zl enmesi  i Ģle mi  :  Bu i Ģl e m yakıt  prosesi ni  ve yakıt  pili ni n katalizör ünün 

kirlenmesi ni  (tahri p ol ması nı)  engelle mek maksadı yl a yakıttan kükürt,  a monyağı n 

ayrıĢtırıl ması dır. 

 

Yakıtı n dönüĢt ürül mesi: Bu i Ģl e m hi drokarbon bir  yakıtı n hi droj en bakı mı ndan 

zengi n sentez bir gaza dönüĢt ürül mesi dir.  

 

Sent ez gazı nı n i yileĢtirilmesi:  Bu i Ģle m CO ve H2 O‟ dan su-yakıt  ayır ma  reaksi yonu 

ile H2  ve CO2  el de et mekt edir.  Ör nek bir  yakıt  projesi  4-4‟ncü böl ümde i Ģlenmi Ģtir. 

Yakıt  pili  güç ünitesi  olarak ul aĢtır ma (transport)  uygul a mal arı na en uygun ol ması 

bakı mı ndan PEM ti pi  bir yakıt  pili  kullanıl mı Ģtır.  Yakıt  pili nden i stenen güç ve enerji 

mi kt arı nı  el de et mek i çi n yakıt  pili  grubu ( fuel  cell  st ack)  ol uĢt urul duğunu 

söyl e mi Ģti m.  Bu yakıt  pili  grubundan yakıt  pilleri  seri  bağl anarak i st enen gerili m 

el de edilebilir.  PEM t i pi  bir  yakıt  pili ni n gerili mı  0, 8 volt  ol duğuna göre;  80 volt  el de 

et mek i çi n 100 adet  yakıt  pili  hücresi  kullanılmalı dır.  Yakıt  pili  güç dönüĢt ür me 

ünitesi ayrıca güç konvertörleri böl ümünde det aylı olarak ele alı nacaktır. 

AĢağı da PNGV fir ması  tarafı ndan 2002 yılı  i çi n yakıt  pili  ve yakıt  prosesi 

içi n t ahmi ni  özgül  güç değerleri  veril mi Ģtir. Burada özelli kle bu değerl eri n 

sürdürül en çalıĢ mal arla süratl e düĢt üğüne di kkat edil meli dir:  

 

Tabl o 4-4 Yakıt pili güçü 40 Kw i çi n özgül güç değerleri: 

 

Si st e m Ağı rlı k(kg) Özgül güç W/ kg (2000 yılı için)  

Yakıt pili 114 350 

Yakıt prosesi 66 600 

Topl a m 160 250 

 

Bu değerlendir meyi  yakı t  pili  grubu i çi n yaptı ğımı zda (su ve hava deneti m si st e mi 

dahil  ol mak üzere)  yıllara göre değiĢi m süreci ni  göre bil mek i çi n1997 ve 2000 yılı 

değerleri ile 2004 yılı tahmi nl eri aĢağı daki gi bi olmakt adır.  
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Tabl o 4-5 Yakıt pili grubu değerleri: 

Yakıt pili grubu karakt eristikleri Bi ri ml er 1997 Yılı 2000 Yılı 2004 Yılı  Tah mi nl eri 

Güç yoğunl uğu W/ L 300 350 500 

Özgül güç değeri W/ kg 300 350 500 

Si st e m veri mi( Maks. güçt e) % 40 44 48 

Si st e m veri mi ( %25 Maks. güçte) % 50 55 60 

Mali yet( Yıl da 500, 000 ünite) $/ k W 200 100 35 

Dayanı klılı k( %5 güç düĢ mesi içi n) Saat  >1000 >2000 >5000 

Soğuk baĢl at ma( Maks. güç 20
0

C de) Daki ka 2 1 0, 5 

CO t ol eransı (nor mal güç) pp m 10 100 1000 

CO t ol eransı (yükl e mel erde) pp m 100 500 5000 

 

YAKI T PĠ LĠ  MALĠ YET DEĞERLENDĠ RMESĠ: Yakıt  pili  mali yet  değerleri  2000  

yılı  i çi n 40 k W l ı k bir  ünite i çi n yıllı k 500 000  ünite üretil mesi,  Ģartı  ile t ahmi ni 

değeri  300 $/ k W  ol arak belirlenmi Ģtir. Mart  2002 de alı nan fi yat  iti barı  ile 40 k w lı k 

yakıt pili mali yeti 4000$ ol arak belirlenmi Ģtir. 

 

Tabl o 4- 6 Yakıt  pili  siste mi  mali yet  değerleri  2000 yılı  ve 2004 yılı  t ahmi nl eri yl e 

beraber:  

 

Si st e ml er 2000  yılı  fi yatları 

($) 

2000  yılı 

mali yet 

oranı($/ k W)  

2004 yılı 

fi yatları ($) 

2004  yılı  mali yet 

oranı($/ k W)  

Yakıt pili 7080 177 1600 40 

Yakıt prosesi 3440 86 400 10 

Si st e m birleĢtir me üniteleri 840 21 Veril me mi Ģtir veril me mi Ģtir 

Si ste m destek üniteleri 400 10 Veril me mi Ģtir veril me mi Ģtir 

Topl a m 11760 294 2000 50 
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ÖRNEK ARAÇ YAKI T PĠ LĠ UYGULAMASI  :  

Ġhti yaç duyul an 53 KW gücün 35 KW yakı t  pili nden 18 k W i se lit yum-i yon 

bat aryadan al acağı  pl anlanmı Ģtır.  Yakıt  pili  aracı n nor mal  seyir  halindeki  güç 

ihtiyacı nı,  bat arya i se aracı n sürüĢ  esnası ndaki  yükl e mel eri ndeki  güç i htiyacı nı  ve 

baĢl at ma esnası ndaki güç ihtiyacı nı  karĢılayacaktır. 

Esas tahri k unsuru yakıt pili: 

 

Pe m ti pi :  

Gerili m :   0, 8 V 

Akı m Yoğunl uğu:   310 mA/ c m
2  

Uygul a ma sıcaklı ğı:   80 C
0  

Anottan hava geçiĢ oranı:  %1  

Anot st oki ometri k değeri:  1, 2 

Kat ot st oki ometri k değeri:  2 

Yakıt kullanılabilirliği:  %85 

Yakıt pili grubu gerili mı:  216 V 

Net gücü :   40 k W 

Seri deki yakıt pili grubu:   3 

Akı m:     186 A 

Aktif yüzey alanı(c m
2
):  600 c m

2
 

Gr upt aki yakıt pili sayısı:  94 adet 

Yakıt pili içi n soğut ma tabakası:  1 

Özgül güç:    250 W/ kg 

            Yakıt pili ağırlı ğı:    160 kg ( Bu değere yakıt  prosesi  unsurl arı 

dahil dir.) 

 

 



 58 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-12 Yakıt pili pol arizasyon eğrisi: 

Yakıt  pili  grubunun verim eğrisi  i ncel endi ği nde yakıt  pili nde ol uĢacak polarizasyona 

bağlı  ol arak (akı m yoğunluğu 310 mA/ c m
2   

ve aktif  yüzey al anı  600 c m
2  

i çin )  40 k W 

lık gücü sürekli  sağl ayabil mesi  i çi n gerili mın 0, 8V „ dan 0, 77 V‟ a düĢt üğü 

gör ül müĢt ür.  Bu  yüzden yakıt  pili ni n boyutları  veri m eğrisi ne uygun ol arak 

düzenl enmi Ģtir. 

 

ġekil 4-13 Yakıt pili gerili mı 0, 77 V içi n düzeltilmi Ģ yakıt pili konfi gürasyonu  

: 

 

72 V 

94 Adet  94 Adet  

72 V 72 V 

1 nci Gr up 2 nci Gr up 

216 V 

186 Amper 

3 ncü Gr up 

94 Adet  

mA/ c m2  

Yakıt Pili Pol arizasyon Eğrisi 
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4- 3-2-2-) ENERJĠ DEPOLAMA ÜNĠ TESĠ ( BATARYALAR):  

Bat aryal ar  i çi ne konan el ektro ki myasal  maddeler  sayesi nde bir  mi kt ar  enerji yi 

bünyesi nde depo ederler.  Bu maddel er  tükendi ği nde t ekrar  Ģarj  edili p 

kullanılabilirler.  El ektri kli  araçl ar  i çi n düĢünül en ol ası  bat arya ti pleri  ve özelli kleri 

aĢağı da veril mi Ģtir. 

 

1.  KurĢun asit  bat aryal ar:  En çok bili nen ve Ģimdi ye kadar  geliĢtiril mi Ģ  ol an en 

baĢarılı  el ektro siste ml erden biri dir.  En çok kullanılan bat arya çeĢi di dir.  Üç  ti p 

kurĢun asit  bat arya vardır.  a)  Islak el ektrolit  ti pi  kurĢun asit  bat aryal ar  b)  DüĢük 

dayanı klılık sevi yeli  kurĢun asit  bat aryal ar  c) Sabit  el ektrolit  ti pi  kurĢun asit 

bat aryal ar  (özelli kle bası nca karĢı  hassasi yetleri  bakı mı ndan bir  valf t arafı ndan 

düzenl enen kurĢun asit  bat aryal ar).  Islak el ektrolit  kurĢun asit  bat aryal arda sürekli 

ol arak el ektrolit  su sevi yesi ni n uygun sevi yede olması  i çi n peri yodi k bakıma  i hti yaç 

vardır.  Aksi  hal de aĢırı  SulfatlaĢ ma  yüzünden batarya kapasitesi  düĢecektir.  Bat arya 

içi ndeki  asit  yoğunl uğu met ali k parçal arı n korozyonuna sebep ol ur.  KurĢun asit 

bat aryal arı n ul aĢtır ma uygul a mal arı nda t erci h edil me mesi ni n sebebi;  kı sa kull anı m 

süresi,  yet ersiz güç ve enerji  yoğunl uğu,  e mniyet  sorunl arı,  çevresel et kiler  ve 

mal ze mel eri n tekrar kullanıla ma ma gi bi özelli kleridir. 

 

2.  Ni kel- Kad mi yu m Bat aryal ar  ( Ni - Cd):  Bu ti p bat aryal ar  özgür  enerji,  özgür  güç, 

kullanılabil me süresi,  dayanı klılık bakı mı ndan en dengeli  bat arya ti pidir.  Kat ot 

ol arak ni kel oksit hi droksit   ( Ni OOH,  anot  ol arak kad mi yu m ( Cd)  ve el ektrolit  ol arak 

pot asyum hi droksit  ( KOH)  kullanılır.  Bu ti p bataryal ar  fizi ksel  el ektri ksel  yanlıĢ 

kullanıl mal ara karĢı  dayanı klı dır.  Bat arya kullanırken deĢarj  reaksi yonuna dahil 

ol madı ğı  i çi n t ükeni p git mez.  Bat aryanı n kullanı mı  esnası nda pozitif  uçt aki 

ni kel oksit hi droksit  ( Ni OOH),  Ni ( OH)2‟ye,  negatif  uçt aki  kad mi yum ( Cd)  i se Cd 

( OH)2‟ye dönüĢür.  Bat aryanı n Ģarj  esnası nda t ekrar  Ni OOH ve  Cd el de edilir  bu ti p 

piller  güç yoğunl uğu,  hafifliği  ve kor ozyon probl e mi  ol ma ması  gi bi  sebepl erden 

öt ürü savun ma  ve  uzay çalıĢ mal arı nda kullanılır.  Son döne mde fiber-ni kel-

kad mi yu m bat aryal ar  geliĢtiril mi Ģtir.  Ni kel-kadmi yu m bat aryal arı n en köt ü yönü 

hafıza et kisi dir.  Bu yüzden za mana bağlı  bir  Ģarj  reji mi ne i hti yaç duyar.  Hafı za 

et kisi ne kadmi yu m el ektrot unda meydana gel en çok mi kt arda kristal sebep ol ur. Bu  
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  kristaller  kad mi yu m elektrot un kullanılabilir  yüzeyi ni  azaltır  ve batar yanı n i ç 

direnci ni  yükseltir.  Hafıza et kisi ni n yanı nda özgül  enerji  (kw/ kg)  oranını n düĢük 

ol ması ve kadmi yu mun kor kunç bir zehir ol ması diğer öne mli köt ü taraflarıdır.  

 

3.  Ni kel- met al  hi bri d Bat aryal ar:  ( Ni- MH)  kadmi yu mun  i stenmeyen özelli kleri 

yüzden Ni kel-kadmi yu m bat aryal ar  he m kad mi yum et kileri  ortadan kal dırıl mı Ģ  he m 

de daha çok enerji  depolanmı Ģtır.  Kat ot  ol arak yine Ni OOH ve  el ektrolit  olarak KOH 

kullanıl mı Ģtır.  Belli  baĢlı f arklılık negatif  uçt a kad mi yu m yeri ne hi droj en e mdiril mi Ģ 

met al  bileĢi kler  kullanılması dır.  Te mel de i ki  grup bileĢi k kullanıl mı Ģtır.  AB5  ti pi 

bileĢi k ve AB2  ti pi  bileĢik.  AB5  ti pi  bileĢi k ( Ni 3, 2  CO1, 0  Mn0, 6  Al 0, 11  Mo0, 09)  Ni kel  il e 

ağırlı ksal  ol arak %25La,  %50 Ce,  %7 Pr,  %18  Nd)  i çerir.  AB2  ti pi  bileĢi k ( Ti 0, 51 

Zr0, 49  V0, 7  Ni 1, 18  Cr0, 2)  Ģekli nde göst erilebilir.  AB5  ti pi  bileĢi k Bat aryada deĢarj 

süresi ni  uzatırken AB2  ti pi  bileĢi k bat aryaya yüksek bir  enerji  yoğunl uğu 

sağla makt adır.  NI- MH bat aryal arı n köt ü yönl eri  ise güç yoğunl uğunun düĢük ol ması, 

kullanı m süresi ni n ( deĢarj)  kısa ol ması,  arabal arda kullanılan kurĢundan 5 kat  pahalı 

ol ması ve ısı dan çok fazla et kilenmesi dir. 

 

4.  Çi nko- Hava Bat aryal ar:  En uzun Ģarj  edil me süresi ne sahi p bat arya ti pi dir.  Ni - MH 

bat aryal ara göre daha çok enerji  depol anabilir.  Di ğer  bat arya ti pleri nden farklı  ol arak 

istenen gücü üret ebil mesi  i çi n bir  hava akıĢ  kontrol  siste mi ne i hti yaç duyar.  Ayrı ca 

Pot asyum Hi droksit‟i n ( KOH)  yok ol ması nı  engelle mek i çi n havadaki  ( CO2) 

(karbondi oksit‟i  ayırıcı  bir  siste me  i hti yacı  vardır. Di ğer  bir  zayıf  t arafı  da el ektri ksel 

anl a mda yanlıĢ kullanıml ara karĢı  hassasi yetidir.  Öyl e ki  ( 0, 9V/ cell)  altı nda 

kullanılırsa ( Nor mal  kullanı m gerili mı  1- 1, 2V)  bat arya zarar  gör ür.  Bunun yanı nda 

düĢük güç yoğunl uğu yüzünden yüksek güç sağlayan bir  bat arya ya da kapasit örl e 

beraber kullanıl malı dır. 

 

5.  Yüksek Sı caklı klı  Zebra Bat aryal ar:  Yıllar  süren çalıĢ mal ardan sonra yüksek 

sıcaklı klı  sodyu m-sülfür ( Na- S)  bat aryal arda karĢılaĢılan i stenmeyen sodyu m artıĢı 

pr obl e mi;  yüksek sı cakl ıklı  zebra bat aryal arda Na- al e mi nyu m sera mi k el ektroliti n 

Na- Al Cl 4  il e birleĢtirilmesi yl e aĢıl mı Ģtır.  Yüksek Sı caklı klı  Zebra Bat aryal arı n 

uygul a ma sı caklı ğı  300C ol duğundan çok sı cak ve çok soğuk i kli m Ģartları nda 
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çalıĢabilir.  Fakat  bu batarya ti pi  fazl adan bir  ı sıl  değerlendir me siste mi ne i hti yaç 

duy ması  bakı mı ndan perfor mansı  düĢükt ür.  Bu fazl a ı sı;  kabi n ı sıt ması ndan ya  da 

ca ml arda buz çözücü ol arak kullanılabilir.  Yüksek sı caklı klı  zebra bat aryalar  sürekli 

ol arak el ektri k akı mı  il e Ģarj  edili yor  ve kullanılıyor  dur umda ol malı dır.  Bat aryanı n 

kapatıl ma dur umunda bir ön ı sıt ma süreci ne i hti yaç duyul ur.  Bu süreç 2- 4 gündür  bu 

yüzden bu ti p bat aryal arın araç uygul a mal arı nda kullanıl ması uygun değil dir.  

 

6.  Lit yum-Ġyon Bat aryalar:  Lit yum-Ġyon bat aryal ar  son yıllarda hı zl a geliĢen ve 

yaygı nl aĢan bir  bat arya türüdür.  En öne mli  Lit yu m-Ġyon Bat arya üreticileri  Sony 

(Japonya),  SAFT ( Fransa),  Vart a ( Al manya),  Polyst ar  ( ABD)  gi bi  fir mal ardır.  Ta m 

ol arak Ģarj  edil mi Ģ  negatif  pl aka Lit yum- Kar bon karıĢı mı ndan ol uĢur  ve ağırlı kça 

%10 lit yum i çerir.  DeĢarj  edil mi Ģ  pozitif  pl aka ( Li CoO2,  Li Ni O2,  Li Mn O2  ve 

Li Mn2 O4)  gi bi  bileĢi klerden ol uĢur.  Ġçi ndeki  lit yu m oranı na göre 3, 5-4 V gerili m 

üret ebilir.  Di ğer  asi di k yada al kali n ti pi  bat aryaları n aksi ne sı vı  ol mayan el ektrolit 

içerirler.  El ektrolitin t ercih kriteri  el ektrotlarla birlikte kullanılabil me ve yakl aĢı k 80 

o
C içi n ısıl kullanılabilirliği dir.  

 

Ör neği n negatif  el ektrot  lityum- grafit  i se seçilen el ektrolit  etilen-karbonat ol malı dır. 

Çünkü di ğer  sol ventler grafitin t üken mesi ne sebep ol ur.  Bu karıĢımı n i yoni k 

bağl ayı cılı ğı  sı vı  el ektrolitlerden ½ kat  daha az ol ması na rağmen oda sıcaklı ğı nda 

uygun güç ve enerji  yoğunl uğunu sağl ayabilir.  El ektrolitin i yoni k bağl ayıcılı ğı 

sıcaklı kla değiĢ mekl e beraber  –40 
o

C i çi n 0, 2 10
- 3  

S c m
- 1  

ve 40
 o

C i çi n 1, 5 10
- 2

 S c m
- 1

 

ol makt adır.  

 

 

 

        

 

 

  

Şekil 4- 14 Li –i yon 
bat aryanı n  
deşarj kar akt eri sti ği  

Şekil 4-15 Li xNi O2 D-tipi  bat aryanı n  
 NOC kar akt eri sti ği  
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Bat aryanı n kullanıl ması  esnası nda (Ģarj  ve deĢarj esnası nda)  lit yum-i yonları  negatif 

ve pozitif  uçl ar  arası nda il eri  geri  hareket  ederler.  Lit yum-i yon bat aryalar  i st enen 

Ģekil  ve haci mde üretilebilirler.  El ektrolitin sı vı  olmayı Ģı  e mni yet  pr obl e mi ni  ort adan 

kal dırır.  Yüksek özgül  enerji  ve özgül  güç oranı,  yüksek enerji  ve güç yoğunl uğu, 

yüksek çevri m sayısı  (Ģarj-deĢarj  sayısı),  %80 dolul ukt a >1500 çevri m,  lityu m-i yon 

bat aryal arı n belli  baĢlı  avant ajları dır.  Lit yum-i yon bat aryal ar  araç uygul amal arı nda 

yüksek geliĢtirilebil me pot ansi yeli ile öne mli bir terci h sebebi dir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4- 17 C/ Li Ni O2 Lityum i yon 
bat aryanı n  
Sabi t pot ansi yell e şarj edi l di kt en 
sonr a 20 0 C deşarj karakt eri sti ği  

Şekil 4- 18 C/ Li Ni O2 Lityum i yon 
bat aryanı n  
Sabi t pot ansi yel  şarj gerili mı il e     
20 0 C NOC değerl eri  

Şekil 4- 16 C/ Li Ni O2 AA-ti pi bat aryanı n (4V ve 20- 25 0C de şarj edil diği nde) deşarj 
kar akt eri sti ği  
20 0 C ‘ de deşarj kar ekteri siti ği    -20 0 C ‘ de deşarj kar ekt eri siti ği  
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BATARYALARI N DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ  :  Daha önce açı kl anan batarya t ürleri 

arası nda t erci h yapabil mek i çi n hepsi nin avant aj  ve dezavant ajları 

değerlendiril meli dir.  Öyle ki  kurĢun-asit  bat aryal ar  mali yet  bakı mı ndan ucuz 

ol ması na rağmen düĢük enerji  ve güç yoğunluğu,  düĢük Ģarj-deĢarj  i mkanı  ve 

çevresel  uygunsuzl uğu bu bat arya ti pi ni n t ercih edil me mesi ne sebep ol muĢt ur. 

Yüksek sı caklı klı  zebra bat aryal arı n bir  ön ı sıt ma süreci ne i hti yaç duy ması  ve bunun 

2- 4 gün sür mesi terci h edil me me sebebi dir. 

 Ni kel- Kad mi yu m bat aryal ar  hafıza et kisi nden dol ayı  t erci h edil me mi Ģtir.  Çi nko-

hava bat aryal ar  havadaki  ( CO2)‟ye karĢı  hassasi yeti  ve bazı  siste ml erle beraber 

kullanıl ma zor unl ul uğu bakı mı ndan t erci h edil me mi Ģtir.  Tekni k kapasiteleri 

değerlendiril di ği nde ni kel- met al  hi bri d bat aryal arla,  lit yum-i yon bat aryal ar en uygun 

ol anları dır.  

 

 

Tabl o 4-7 Bat aryal arı n Mali yet Değerlendir mesi ($/ k Wh):  

 

  

Bugünkü 

Ür eti ml e 

Az  

Mi kt arda  

Ür eti m 

<50 MWh/ yıl 

Ort a  

Dereceli 

Ür eti m 

500 MWh/ yıl 

Yüksek 

Dereceli 

Ür eti m 

>3 GWh/ yıl 

KurĢun-asit 

Bugünkü 100- 150    

GeliĢtiril miĢ 270- 350  200  

Bi pol ar  400-500   

Ni - MH 1000 700 300-350 >250 

Li -i yon 2000 1200 600-800 200-270 

Li - met al Poli mer >4000   200-300 
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Fakat  mali yet  bakı mı ndan pahalı  ol mal arı  en öne mli  dezavant ajları dır.  Bu gün 

içi n yüksek kapasiteli  bir  lit yum-i yon bat aryanı n mali yeti  ( >25 Ah)  i çi n 2000 

$/ k Wh‟ dır.  Bu fi yat  geniĢ çaplı  ür eti m ve ti cari i yileĢtir mel erle büyük oranda 

düĢecektir.  Yakı n döne m t ahmi nl er  bu değeri n yı llık 100 MWh  i çi n 900 $/ k Wh 

ol acağı nı  göst er mekt edir.  Uzun vadeli  t ahmi nl er i se yıllık 3, 2 GWh  i çin 300 

$/ k Wh ol acağı  Ģekli ndedir.  SAFT fir ması nı n özgül  enerjisi     140 Wh/ kg ol an 

model  bat aryanı n bugünkü fi yatı  2000 $/ k Wh i ken 2005 yılı nda çok miktarda 

üretti m sayesi nde bu değeri n 250 $/ k Wh düĢ mesi bekl enmekt edir.  Lit yum– i yon 

bat aryal arı n mali yet  unsurları nı n baĢı nda i çi nde kullanılan anot,  kat ot,  elektrolit 

ve ayıraç gi bi  unsurları n mali yeti  gelir.  Kat ot aki  pozitif  met al  seçenekl eri  Co,  Ni, 

Mn  ve  Al ‟dır.  Co pahalı  ol duğu i çi n yeri ne ni kel  yada manganez oksit 

kullanılabilir.  Anot  ol arak da grafit  yeri ne sert  karbonl arı n kullanıl ması  mali yeti 

azaltacaktır.  Özelli kle hi bri d el ektri kli  araçlarda( HEV)  ve elektri kli 

araçl arda( EV)  bu ti p bataryal arı n kullanıl ması  üreti mi  arttıracağı ndan mali yeti 

düĢürecektir.  

 

Ni kel- met al  hi bri d bat aryal ar  lit yum i yon bat aryal ara göre daha düĢük enerji  ve 

güç yoğunl uğuna sahi ptir.  Lit yum-i yon bat aryalara göre kendi  kendi ne deĢarj 

ol ma oranı yüksek ve çevri m sayısı(Ģarj-deĢarj tekrarı) düĢükt ür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-19  Enerji depol ama üniteleri ni n enerji ve güç yoğunl ukl arı: 

  Güç 

Yoğunl uğu 

KurĢun- Asit 

           Ci nko – Br omi n 

           Ni kel – Kad mi yu m  
                     Yakıt pili siste mi  

Var ol an 

Pl anlanan 

 

              Ni kel- Met al Hi drür 

              Çi nko- Hava  

              Ġki ncil lityum  

                              Ġ YM Mot or 

         Süper kapasitörler 

                             Enerji Yoğunl uğu 
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Tabl o 4-8 Bat aryal arı n Tekni k Değerlendiril mesi: 

     

Bat arya 

türü 

Ort ala ma  

volt  

( V) 

Özgül    

enerji 

( Wh/ kg) 

Enerji 

yoğunl uğu 

( Wh/l ) 

Özgül

 

Güç 

( W/ kg) 

Güç          

yoğunl uğu 

( W/l) 

Kendili ği nden    

deĢarj süresi         

( %/ ay) 

Çevri m 

sayısı 

KurĢun-

asit 

2, 0 35 70 200 400 4-8 250-500 

Lit yum-

iyon 

3, 6 115 260 20-250 400-500 5-10 500-

1500 

Lit yum-

poli mer 

3, 0 100-200 150-350 >200 >350 1 200-

1000 

Ni kel-

kad mi yu m 

1, 2 40-60 60-100 140-

220 

220-350 10-20 300-700 

Ni - Mh 1, 2 60 220 130 475 30 300-500 

Çi nko-

hava 

1, 2 146 204 150 190 5 200 

Zebra 2, 6 100 160 150 250 1 1000 

        

                   

Son geliĢ mel er  değerlendirilerek ( 14Ah‟li k Ni - Mh, 16Ah‟li k Li -i yon, 39Ah‟lik Li-

iyon bat aryal ar  arası nda)  ağırlı k,  haci m,  güç,  enerji,  deĢarj  özelli kl eri,  çevri m 

sayısı değerlendiril mi Ģ ve çalıĢ ma mda 39 Ah‟li k Li -i yon bat arya terci h edil mi Ģtir.  

39 Ah‟li k Lit yum-i yon bat arya özelli kleri: 

1.  Yüksek özgül enerji ve özgül güç 

2.  Yüksek enerji ve güç yoğunl uğu  

3.  Yüksek Ģarj-deĢarj i mkanı(>1500 çevri m)  

4.  DüĢük kendili ği nden deĢarj süresi  
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 Kullanılan Teknol oji:  

1.  Lit yum- karbon anot  

2.  Ni kel-oksit kat ot  

3.  Or gani k elektrolit                                                      

Tabl o 4-9 Bat aryanı n Karakteristi ği:                                   ġekil 4-20 Li-i yon Bat arya                          

El ektri ksel Karakt eristi ği 

 Ort ala ma Gerili m ( V)  3, 6 

 C/ 3 DeĢarj oranlı kapasite (Ah)  39 

 Özgül Enerji ( Wh/ kg)  135 

 Enerji Yoğunl uğu ( Wh/ dm
3
) 280 

 Özgül güç ( W/ kg %80 dol uluk oranı nda) 880 

 Güç Yoğunl uğu ( W/ d m
3
) 1850 

 

Me kani k Karakt eristiği 

 Çapı ( mm)  54 

 Yüksekli k ( mm)  220 

 Ağırlı k (kg) 1, 05 

 Haci m (dm
3
) 0, 5 

Tabl o 4-10 Bat aryanı n kullanı m koĢulları: 

 Kullanı m KoĢulları 

 Kull anı m sıcaklığı aralı ğı (
0
C)  -10/ +45 

 TaĢı ma ve depol a ma sıcaklığı (
0
C) -40/ +65 

 Gerili m li mitleri  

 ġarj ( V)  4, 0 

 DeĢarj ( V)  2, 7 

 Ma xi mu m koĢullarda ( V)  1, 9 
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Ör nek araç bat arya uygula ması : 

Li C/ Li Ni O2  Bat arya:  

39 Ah       3, 6 V     1, 05 kg 

65*2=94 adet 

130*1, 05=136 kg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-21 Ör nek Bat arya Uygul a ması: 

 

 

 

4- 3- 2- 3) GÜÇ DÖNÜŞTÜRME VE AKTARMA ÜNİ TESİ  

1.  Ġ ÇTEN YANMALI  MOTORLARLA ELETRĠ K MOTORLARI NI N 

KARġI LAġTI RI LMASI:  Ġ çt en yan malı  mot orl u araçl arla,  el ektri kli araçl arı n 

perfor mansı nı  değerlendirirken önceli kle motorları nı n farklılıkları nı anl a mak 

gerekmekt edir.  Bu sayede araçl arı n artı  ve eksi  yönl eri  gör ül ebilir.  Fakat  i çt en 

yan malı  mot orlarla el ektri kli  mot orları nı n karĢılaĢtırıl ması  çok farklı i ki  Ģeyi n 

karĢılaĢtırıl ması  gi bi dir.  Fakat  bi ze aynı  güç değerinde biri ni  t erci h et me miz söyl ense 

kesi nli kle el ektri k mot orunu t erci h et meli yiz.  Sebebi  çok daha güçl ü ol ması dır.  Ġçt en 

yan malı  mot orlarda aranan maksi mu m güce ul aĢması  i çi n belirli  bir  hı zda ol ması 

 

 

234 V 

  

3, 6 V 
65 adet 

3, 6 V 
65 adet 

39 A 

  
39 A 

  78 A 

  

Li C/ Li Mn2 O4  

Li C/ Li Ni O2  

Li C/ Li CoO2  
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gerekirken,  el ektri k mot orları nda “ O”  RP M‟ de yeni  hareket e baĢl arken bile maksi 

mo ment a ulaĢılabilir.  

Ġçten yan malı  mot orlarla,  el ektri k mot orları  arası ndaki  t e mel  farklılı k güç 

eğrileri ni n  Ģekli dir.  Bu yüzden aynı  güç/ hı z oranı nda el ekt ri kli  mot orlar,  i çt en 

yan malı  mot orlara göre daha güçl üdür.  Büt ün içten yan malı  mot orl ar  maksi mu m 

mo ment a ve maksi mu m güce ul aĢ ması  i çi n belirli  bir  RP M ( hı z)  değeri ne ul aĢ ması 

gerekir.  Ġçt en yan malı  mot orlarda mot orun sürekli  hal deki  güç değeri,  nor mal 

kull anı mdaki  maksi mum güç değeri nden biraz fazl a i ken,  el ektri k mot orl arı nda 

mot orun ı sı nmadan birkaç saat  i çi n verebileceği  güç oranı,  maksi mu m güç/ hı z 

oranı ndan 2 il e 3 kat  daha azdır.  Öt e yandan el ektri k mot orları  süratsiz hal den 

hı zlanmaya baĢl arken bile maksi mu m güç verebil di ği nden direk ol arak t ekerl ere 

irtibatlanarak dur uĢ  halinden aracı  hı zlandırabilir.  Ġçten yan malı  mot orlar  ise belirli 

bir  hı za kadar  negatif  mo ment  üret eceği nden bağl antı  di Ģlileri,  transmi syon ve 

mo ment dönüĢt ürücül er gi bi bağl antı ele manl arı na i hti yaç duyarlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Di ğer  bir  farklılık i se i çten yan malı  mot orlar  maksi mu m mo ment  ve güç değeri ni  çok 

dar  bir  hı z aralı ğı nda verebil di ği nden yet erli  güç değerleri ni  sağl ayabil mek i çi n 

trans mi syon ve diferansiyel  vites  oranl arı na i hti yaç duyarken el ektri k motorları  çok 

daha geniĢ  bir  aralı kta yüksek güç verebilir  ve güç mi kt arı nı  değiĢtir mek i çi n mot or 

gi den el ektri k akı mı nı n değiĢtiril mesi  yet erli  ol acaktır.  Bu sayede el ektrik mot or unu 

kullanıl dı ğı  araç t ahri k siste mi  i çten yan malı  motorun kullanıl dı ğı  t ahri k siste mi ne 

 
          ġekil 4-22 EM-Ġ YM karĢılaĢtır ması  

       Beygi r Gücü 

       Hı z ( RP M)  

 

      

 

Ġçten Yan malı      

Mot or 

      

 Mot or Mo menti 

      

 

  Yüksek Hı z 

      

    0 RP M de maks mot or mo menti  

  

 Maks mot or mo menti                         

  2 x nor mal hp                                         

  3 x nor mal hp 

 

 Mot or güç oranı i deal Ģartl arda                           

Mot or maksi mu m güç değeri uygul anabi lir 

Ģartl arda 

 

Sürekli hal deki mot or güç değeri  
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göre çok daha hafif  olacak ve Ģaft,  diferansi yel,  trans mi syon,  aks  gibi  bağl antı 

üniteleri ne ihti yaç duy mayacaktır. 

2.  MOTORLAR ÇEġĠ TLERĠ:  EM‟l er  yüzyılı  aĢkı n bir  süredir  sanayi de ve di ğer 

uygul a mal arda çeĢitli  amaçl arla kullanıl makt adır.  EM‟l eri n t eknol oji k geliĢi mi, 

el ektroni k ve bil gisi yar  bili ml eri ndeki  geliĢ mel ere göre daha yavaĢ  ve uzun ol muĢt ur. 

Son yıllarda geliĢtiril mi Ģ ol an yüksek enerjili  sürekli  mı knatısları n ( PM) ,  geliĢ mi Ģ 

mot or  t eknol ojileri n ve güçl ü bil gisayar  destekli  t asarı m ( CAD)  t ekni kl eri ni n 

kat kıları yla EM konusunda öne mli geliĢ mel er sağlanmı Ģtır. 

P M‟li  mot orlarda en öne mli  sakı ncayı  mot or  fi yatları na yansı yan il k mali yeti n 

yüksekli ği dir.  Ferrit  ve sa mar yu m- kobalt  ( S- Co) mal ze mel er  dı Ģı nda,  neodi mi um-

de mir-borondan ( Nd- Fe-B)  i mal  edilen P M‟l er  E M‟l ere kullanıl maya baĢlanmı Ģtır. 

Bu “super  mı knatısları n” E M t eknol ojisi ne uygul an ması yl a yüksek güç yoğunl uğu ve 

yüksek veri mlili ğe sahi p bir çok sayı da yeni mot or teknol ojisi geliĢtiril mi Ģtir.  

Gel eneksel  DC ko müt atörl ü Eml er  ya da yaygın deyiĢl e DC mot orl arı  ET 

sevk siste ml eri nde kullanıl makt adır.  Bu EM‟leri n en öne mli  özelli kleri  mot or 

kontrol unun basitliği dir.  Al an sarı ml arı  ve kut up yapısı nı n yüksek enerjili P M‟l erl e 

değiĢtiril mesi yl e,  P M DC mot orları nı n st at or  çapı  boyutları nda öne mli  küçül mel ere 

ol anak sağlanmakt adır.  

ġekil 4-23  ET sevk motorları nı n sı nıflandırıl ması : 
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Yi ne de,  DC mot orl arı ndaki  t e mel  pr obl e m,  kendileri ni  güvensi z kılan yapıları  ve 

bakı m gereksi ni ml eri nedeni yl e ko mmütat örleri nden ve fırçal arı ndan 

kaynakl anmakt adır.  Mevcut  t eknol oji k geliĢ mel er AC mot orları nı  yüksek veri mlili k, 

yüksek güç yoğunl uğu,  düĢük mali yet,  daha fazl a güvenilirli k ve  bakı m 

gerektir meyen hi z met  i mkanl arı yl a DC mot orlarına göre daha avant ajlı  kıl mı Ģlardır. 

ET uygul a mal arı nda yüksek güvenilirlik ve bakım gerektir meyen çalıĢ ma i mkanı na 

temel  ol ması  nedeni yl e, AC endüksi yon mot orları nı n değiĢken gerili m,  deği Ģken 

frekans  ( VVVF)  gi bi  konvansi yonel  mot or  kontrol  yönt e ml eri  il e ET‟l erde gerekli 

ol an perfor mansı  sağl ama makt adır.  Bunun ana nedeni,  direkt  ve kadrat ür  eksen 

arası nda birleĢtir meni n dina mi k modeli ndeki  nonl inearitelerdir.  Mi kr obil gisayarl arı n 

kullanı mı yl a,  endüksi yon mot orları nda moder n kontrol  yönt e ml eri nden biri  ol an 

al ana yöneli k (FOC) motor kontrol yönt e mi yaygınl aĢ mı Ģtır. 

 

Senkr on mot orları nda  mevcut  ol an al an sargıları nı n yüksek enerjili P M‟l erle 

değiĢtiril mesi yl e el de edilen P M senkr on mot orları  konvansi yonel  senkr on 

E M‟l erdeki  fırça,  sli p hal kal arı  kullanı mı nı  ve al an bakır  kayı pl arı nı  ort adan 

kal dır makt adır.  Di ğer yandan,  P M‟ ni n rot or  manyeti k devresini n i çi ne 

yerleĢtiril mesi yl e çı kı ntılar,  sabit  güç çalıĢ mal arı nda,  geniĢ  bir  hız al anı nı n 

sağlanması nda kat kı da bul unan ek rel üktans mo ment una neden ol makt adır.  

 

P M DC mot orları nı n st ator  ve r ot orları nı n yer  değiĢtiril mesi  Ġl e di kdört gensel 

besl enmi Ģ  AC mot orları, di ğer  bir  deyiĢle P M fırçası z DC mot orları  el de edil mi Ģtir. 

Bu mot orları n en büyük avant ajı,  konvansi yonel E M‟l erde mevcut  ol an ve  birçok 

soruna neden ol an fırçal ara gereksi ni m duyulma ması dır.  Di ğer  bir  avant ajı  i se 

di kdört gensel  akı m il e dikdört gensel  manyeti k al anı n et kileĢi mi  nedeni yl e aynı  t epe 

akı m ve  gerili m sevi yeleri nde daha yüksek mekani k mo ment un el de edilebil mesi 

i mkanı dır.  Fırçasız konfigürasyonun di ğer  bir  avant ajı  i se,  el ektri k yükle meni n ve 

güç yoğunl uğunun art ması na neden ol an ar mat ür  sargıları  i çi n daha büyük ara kesit 

al ana ol anak sağl a ması dır.  P M fırçasız DC mot orları nı n konfi gürasyonunun,  P M 

senkron mot or konfi gürasyonuna çok benzer ol maları na rağmen, te mel bir fark  
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mevcutt ur.  Bu t e mel  fark P M senkr on mot orları n si nusoi dal  ya da  P MW AC 

dal gası yl a, PM fırçasız DC mot orları n di kdört gensel AC dal gası yl a beslenmesi dir.  

Anaht arlı  rel ükt ans  motorları,  ana çalıĢ ma prensi bi ni n yüzyılı  aĢkı n bir 

süredir  bili nmesi ne rağmen,  geçti ği mi z yıllarda bu ti p EM‟l ere ol an ilgi  art mı Ģtır. 

Anaht arlı  rel ükt ans  mot orları  sürekli  dön me  modunda,  çalıĢ mayı  opti mi ze et mek i çi n 

rot or  pozisyonuna göre akı m dar bel eri ni n verildi ği  mot orl ar,  P M fırçası z DC 

mot orları nda ol duğu gi bi,  bu ti p EM‟l er  r ot or  pozisyonun belirlenmesi nde sensöre 

gerek duyarlar.  Buna r ağmen anaht arlı  relüktans  mot orları nda endüksi yon 

mot orları nda ol duğu gi bi t ahri k sorunu mevcutt ur.  Anaht arlı  rel ükt ans  mot orl arı  P M 

AC mot orları nı n veri mlilik ya da güç yoğunl uğu sevi yel eri ne ul aĢa mazlar.  Bugün 

artan t asarı m gereksi niml eri  ve hı zla değiĢen mot or  değerleri  nedeni yl e ET 

siste ml eri nde sevk mot or t asarı mı  bil gisayar  dest ekli  t asarı m ( CAD)  uygula mal arı na 

dönüĢ mekt edir.  Sonl u elemanl ar  met odu ( FEM),  el ektromanyeti k kuvvet  ve ı sıl 

analizleri  ve di ğer  nü merik met otlara göre ön pl ana çı kmakt adır.  EM t asarı mı nda 

bil gisayar grafi kleri ve dağıtıl mı Ģ bil gi iĢle me de yaygı n ol arak kullanıl makt adır.  

 Tabl o 4-11 Ti cari ET‟l erde mevcut sevk mot orları sınıflandır ması:  

 

GM Ġ mpact 4- Ni ssan FEV Endi ksi yon 

BMW E1/ E2 P M fırçası z DC 

FORD/ GE ETX- 2 Pmsenkron 

Dai hatsuHijet DC seri 

Mazda bongo DC shunt  

Fi at 900 E/ E2 DC ayrı tahri kli 

 

ET uygul a mal arı nda konvansi yonel  di Ģlileri n trans mi syon el e manı  ol arak 

kullanı mı  yet erli  ol maktadır.  En son ticari  ET uygul a mal arı nda V( GM I mpact  4, 

Ni ssan FEV,  BMW ( E1/E2,  U2001)  pl anetsel  di Ģli  siste ml eri  yüksek diĢli  oranl arı  ve 

yüksek trans mi syon veri mlili kleri  nedeni yl e kullanıl maya baĢl anmı Ģtır. Pl anetsel 

di Ģli  siste ml eri ni n kullanı mı yl a mot orl u t ekerlek kavra mı da gerçekl eĢebil mekt edir. 

Tr ans mi syon ya da  di Ģlileri n t erk edil mesi yl e, bu mot orl u t ekerlekl er dı Ģ  r ot or 

tekerlek mot orları n kullanı mı yl a direkt  ol arak kullanılabilir.  Tepco I ZA,  Japonya,  her 
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tekerleği nde 228 r pm‟ de 6. 8 k W‟lı k dı Ģ  r ot orl u PM fırçasız DC mot oru bulunan diĢli 

kullanmayan bir ET geliĢtir mi Ģtir. 

Günü müzde,  ET‟l erde çeĢitli  ti plerde çekiĢ  sisteml eri  kullanıl makt adır.  Ana  sür ücü 

mot ora göre çekiĢ  siste mleri ni  t ekli  ve çokl u mot or  siste ml eri  ol mak üzere i ki  t e mel 

kat egori de sı nıflandırabiliriz. 

Tekli  mot or  siste ml eri nde,  reduksi yon diĢlisi  ve mekani k differansi yen yar dı mı yl a 

tekerlekl ere bağl anmı Ģ  ol an t ek bir  EM mevcuttur.  EM,  DC ya  da AC ol abilir, 

mevcut  kontrol ör  i se mot or  ti pi ne uygun Ģekil de seçil mi Ģtir.  Çoklu mot or 

siste ml eri nde i se her  EM‟ ni n dol aysı z ol arak t ekerleğe bağl andı ğı,  i ki  ya  da  daha 

fazl a EM kullanıl makt adır.  Mot orl u t ekerlek kavra mı  ET uygul a mal arı nda ol dukça 

yeni dir,  bu konuda son yıllarda bir  çok öneri sunul muĢt ur.  Sunul an çözü ml er 

arası nda,  eksensel  akı  (AF)  mot orları,  senkron ve  endüksi yon EM‟l er en çeki ci 

çözü ml er olarak kabul edilebilir.  

ET‟l er  günü müzde bir  gerçek hali ne dönüĢ mektedir.   Ar aĢtırıcılar  ve mühendisler, 

veri mlili ği n ve güvenilirli ği n art ması na,  ağırlı ğın düĢ mesi ne ol anak sağl ayacak 

sürücü siste ml eri ni n küçült ül müĢ  ko mponentlerine yöneli k yeni  ET kavra ml arı 

geliĢtiril mesi  konusunda çalıĢ mal arı nı  sürdür mektedir.   Büt ün ET uygul a mal arı  i çi n, 

tek bir  sürücü çözü münün belirlenmesi  ol asılığı  ol dukça zayıftır.  Her  bir  ET 

uygul a ması  i çi n değiĢi k alternatif  sunul abil mektedir. Özetle AC P M mot orl arı n Dc 

mot orlardan  üst ün yanl arı Ģöyledir; 

Ac mot orlar çeĢitli Ģekil ve model de ol uĢt urul muĢtur.  

1.  Fırça yada komut at öre i htiyaç duymaz.  

2.  Bakı m i hti yacı nı n azlı ğı  

3.  Ki rli yada patlayı cı çevre Ģartları nda çalıĢabilir. 

4.  Dayanı klılığı yüksektir. 

5.  Veri mi yüksektir. 

6.  Mali yeti düĢükt ür 

7.  Ağırlı ğı azdır 

8.  Hac mi düĢükt ür 

9.  At al eti azdır. 
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 Son yıllarda katı-faz AC kontrol ör teknol ojisi ndeki geliĢ mel er sayesi nde AC 

mot orlar sağla mlı ğı, yüksek veri mi ve uygun fi yatları yla gel ecekt e de  motor 

terci hi nde en ön pl anda olacakl ar. 

Özetle tahri k ele manı olarak kullanabileceği mi z mot or tipleri; asenkron motorlar 

( AS M) ,sürekli mı knatıslı mot orlar (PM) , anaht arlı rel uct ance mot orlar (SRM) 

, doğru akı m mot orları ( DCM) , senkron mot orlar (SYM) arası nda bir değerlendir me 

yapıl dı ğı nda asenkron mot orlar ile pm mot orları n ön pl ana çı ktıkl arı görül ebilir. Öyl e 

ki perfor mans bazı nda ele alı ndı ğı nda pm mot orlar terci h unsuru i ken ,fi yat bazı nda 

el e alı ndı ğı nda asenkron mot orlar ile anaht arlı reluct ance mot orlar terci h unsuru 

ol a makt adır. AĢağı da elektrik mot orları arası nda bir değerl endir me tabl osu 

veril mi Ģtir.  

Tabl o 4-12 El ektri k mot orları karĢılaĢtır ması  

Mot or tipi AS M P M SRM DCM SYM 

Mot or Ağırlı ğı 0 + 0 -- 0 

Dayanı klılık + 0 + -- -- 

Veri mlili k 0 + 0 -- 0 

Kontrol Ünitesi 

Ağı rlı ğı 

0 0 0 + 0 

Kontrol edilebilirlik + + -- + 0 

Yüksek Hı z + + + -- -- 

Gerçekl eĢtirebilirlik 0 0 0 0 0 

Topl a m +++ ++++ ++ -- -- 

( 0 ) ORTA, ( +) DAHA Ġ YĠ, ( -- ) DAHA KÖTÜ 

 

3. Güç Konvert örleri  ÇeĢitleri: Geçti ği mi z yıllarda,  güç el e manl arı  t eknol ojisi nde 

öne mli  geliĢ mel er  sağl an mı Ģtır.  Bu geliĢ mi Ģ  güç el e manl arı  gerek güç değerleri, 

gerekse perfor mansl arı  konusunda öne mli  kat kılar sağl a mı Ģtır.  En son ol arak sunul an 

aygıtlar  gat e-off  trist or  (GTO),  bi pol er-j onksi yonlu transist ör  ( BJ T9 güç met al  oksit 

al an et kili  transist ör  (MOSFET),  i nsul at ed-gate bi pol er  transist ör  (IGBT),  st ati k 

endüksi yon transist ör (SIT), stati k endüksi yon tristor (SI TH) ve MOS kontroll ü  
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( MCT)  ol arak özetlenebilir.  Yüksek perfor manslı güç el e manl arı  konusunda yoğun 

araĢtır ma- geliĢtir me çalıĢ mal arı  deva m et mekt edir.  ET sevk siste mi nde kull anılan 

güç el e manl arı nı n seçi minde çalıĢ ma gerili mi,  çalıĢ ma akı mı,  anaht arla ma frekansı, 

güç kaybı  ve di na mi k karakt eristi kleri  gi bi  para metreler  t e mel  alı nmaktadır.  Güç 

el e manı nı n çalıĢ ma gerilimi  bat arya no mi nal  gerilimi ,  Ģarjla ma esnası nda maksi mu m 

gerili m ve rej eneratif  frenl e me esnası nda ol uĢan maksi mu m gerili me bağı mlı dır. 

ÇalıĢ ma akı mı  i se mot or  çalıĢ ma t epe gücü,  ve paral el  ol arak bağl anmıĢ el e man 

sayısı na bağı mlı dır.  Anaht arla ma  frekansı  akusti k gür ült üyü,  filtre boyut unu ve  E MI 

pr obl e mi ni  azalt abilecek Ģekil de yüksek bir  değerde ol acak Ģekil de seçil meli dir. 

Di ğer  yandan,  yüksek değerli  anaht arla ma  frekansları  anaht arla ma  kayı pl arında artıĢa 

neden ol makt adır.  ET sevk siste mi nde sağl anabilecek %1‟li k bir  veri m artıĢı,  EV 

sürüĢ  menzili nde ort ala ma  10 k m‟li k artıĢa neden ol makt adır,  bu nedenl e 

anaht arla ma  ve il et kenlikten kaynakl anan kayıpl arı nı  i çeren siste m güç kaybı 

mi ni mu m ol malı dır.  Kul lanıl makt a ol an güç el emanl arı nı n di na mi k karakt eristi kleri 

ise yüksek dv/ dt  i mkanı,  yüksek di/ dt  i mkanı,  kol ay sür me  ve  kolay parel el 

çalıĢabil me i mkanı  sağlamakt adır.  Güç el e manl arı nı n kor unması,  paketlenmesi, 

dayanı klılık ve mali yeti n göz önüne alı nması gereken di ğer para metrelerdir. 

Yakı n gel ecekt e  MCT;  yüksek anaht arla ma  hı zı,  yüksek güçt e çalıĢabilme 

i mkanı,  yüksek di na mi k karakt eristi ği  ve yüksek güvenilirliği   nedeni yle ET sevk 

siste mi kullanı mı nda gelecek vaat et mekt edir. 

Güç konvert örleri  t opol ojileri nde ol uĢan geliĢi m,  güç el e manl arında 

gerçekl eĢen ol an geliĢi me paral el  ol arak,  yüksek güç yoğunl uğu,  yüksek veri mlili k 

ve sağl a m güç konvert örü ol abil me özelli ği ni  a maçla makt adır.  DC- DC konvert örler 

( DC chopper),  DC- AC konvert örler  (envert örler)  çok yaygı n ol arak DC ve  AC 

mot orları nda kullanıl makt adır.  Konvensi yonel  darbe geniĢli ği  modul asyonlu ( P WM) 

envert örlere ek ol arak,  bat aryadan besl enen uygula mal arda en son geliĢ melerden biri 

ise rezonan DC_li nk envörterlerdir.  Rezonan DC- link envert örleri  paralel  ya da seri 

rezonans  devrel er  i çerir, bu devrel ere sıfır  gerilim anaht arla ma  ( ZVS)  ya da sıfır 

akı m anaht arla ma  ( ZCS)  Ģartları nda çalıĢabil me i mkanı  sunar.  Rezonan DC-li nk 

envert örleri nde yapısı nda bul unan RezonanTank ve artan kontrol  kar maĢası nı 

gözardı  edersek,  sıfır  anaht arla ma  kaybı,  küçük soğut ma  gereksi ni mi,  yüksek güç 

yoğunl uğu ve düĢük EMI  pr obl e mi  düĢük akustik gür ült ü ve il eri  güvenilirlik gi bi 

avant ajları  vardır.  Bu avant ajları  ile DC-link envert örler  Ev sevk si st e m 
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uygul a mal arı nda gel ecek vadet mekt edirler.  Di ğer bir  pot ansi yel  konvert ör  t opl ojisi 

ise yüksek frekans  rezonans  AC-li nk dönüĢüm si ste mi dir.  Bu sistem 2 arayüz 

konvert örü ve sabit  frekanslı  AC li nk kullanmaktadır.  Konvert ör  anaht arla ması  li nk 

gerili mi ni n sıfırı  kesen nokt aları  ile sı nırlı dır. Böyl eli kle anaht arla ma kayı pl arı 

öne mli ölçüde azaltılacaktır. 

Özetle artı k herkes  t arafından kabul  edil mekt edir  ki  ul aĢtır ma sekt öründe 

kullanılan t ahri k siste ml eri ni n çok daha veri mli ve  et ki n Ģekil de kullanıl ması  güç 

el ektroni ği  ve mi kro pr oses  t abanlı  kontrol  üniteleri ni n sayesi nde 

gerçekl eĢtirilebil mekt edir.  Bu gün i çi n I GBT el ektri kli  araçl arda kull anılan en genel 

anaht arla ma  siste mi dir. MOS- FET t arafı ndan yal nı zca düĢük gerili ml ı  ( <100V) 

konvert örler  il e yüksek frekanslı  DC/ DC konvertörler  üretil mekt edir.  MOS- FET ve 

I GBT t arafı ndan bi polar  transist örleri n kullanıl ması  ile i nvert örlerin kontrol 

üniteleri nde 3 fazlı  gerili m çı kıĢı  sağl ana bil mekt edir.  Sür üĢ  esnası nda rejeneratif 

frenl e me konvert ör  kontrol  üniteleri  sayesi nde herhengi  bir  ekstra anaht arl a maya 

ihtiyaç duyul madan sağlana bil mekt edir.  Ayrı ca 12 V „l uk APU Ģarjı  esnası nda bir 

DC/ DC konvert öre i htiyaç vardır. 

 Güç dönüĢt ür me  ünitesi ( konvert ör  yada i nvertör)  güç akt ar ma ünit esi i se 

el ektri k mot oru trans misyon ve diferansi yel dir.  ÇalıĢ mada araç güç i hti yacı nı 

karĢılaması  maksadı  il e  53 k W/ 240 N- m el ektrik mot oru ve  400 V DC giriĢli 

invert ör kullanıl mı Ģtır.  

 

 Seçilen el ektri k mot oru ve mot or  kontrol  ünitesi   özelli kleri  ve üst ü yanl arı  aĢağı da 

veril mi Ģtir. 

Özellikl eri: 

 53 k W- 240 N- m        

 Fırçası z PM mot or 

 Mi kr oproses kontroll ü geliĢ miĢ fazlı invert ör 

 Yüksek veri m, düĢük ağırlı k 

 Rej eneratif frenl e me 

 DüĢük uygul a ma mali yeti                                
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 ġekil 4-24 EM Res mi     ġekil 4-25 Ġnvert ör res mi  

 

Si site mi n BileĢi kleri: 

 Önden yada arkadan çekiĢ i mkanı  

 Geni Ģ güç aralığı 

 Pr ogl a ml anabilir perfor mans 

 Mo ment kontrol ünitesi 

 

Seçilen tahri k ünitesi ni n geliĢ miĢ özelli kleri ve faydal arı: 

 Tok‟a göre sürüĢ kontrolü  yu muĢak sürüĢ kolaylı ğı  

 Ġleri faz kontrol ü    vites  değiĢtir me i hti yacı nı n ort adan 

kal kması  

 Rej eneratif frenl e me   geliĢ miĢ frenl e me ve mesafe özelli ği 

 Uygun koruma kabı    ot omobil uygul a mal arı na uygun ol ması  

 

 

 

CD 40- 400L Ġ nvert ör 
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ġekil 4-26 EM ġekli  

 

SĠ STEM ÖZELLĠ KLERĠ 

 

SR218N Mot or 

Boyutları 

 Uzunl uk x çap:   8. 55 i n x 11. 00 i n  216 mm x 280 mm 

Ağırlı k:   102 l b    47. 6 kg 

Perfor mans 

 Ma ksi mu m güç:   71 hp    53 k W  

 Sürekli güç:    43 hp    32k W 

 Ma ksi mu m Mo ment:  176 l bf-ft   240 N- m 

 

 

Ġki taraflı anaht arl a ma siste mi  

 

Güç kabl ol arı  
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 Sürekli Mo ment:   110 l bf-ft   150 N- m 

 Ma ksi mu m Hı z:   8000 rpm 

 Mot or/i nvert ör veri mi  90 % 

 Mot or maxi mu m veri mi: 94 % 

 Güç yoğunl uğu:   0. 68 hp/l b   1110 W/ kg 

Karekt eristi k eğrisi: Hı za dayalı sabit mo ment, sabit güç 

    

ġEKĠ L 4-27 CD- 400L Ġnvert ör Ģekli 

Uygul a ma gerili mı  

Ort al a ma bat arya giriĢ aralı ğı:   270- 336 V DC 

 Ta m Perfor mans Gerili m giriĢ aralığı:  250- 400 V DC 

 Mi ni mu m Gerili m Li miti:    180 V 

 Gi riĢ Akı m Li miti:     300 A 
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Ġnvert ör ÇeĢi di: 

 Kontrol çeĢi di:      P WM,  3 fazlı  fırçasız dc

 Uygul anabilir maksi mum akı m:    475A  

 Anaht arla ma frekansı:     20 kHz 

 Soğut ma Siste mi  

Mi ni mu m giriĢ soğut ma debisi:   7. 5 l/ dk 

 Kontrol örün maksi mu m giriĢ sıcaklı ğı:  131 
0
F   55 

0
C 

 Bor unun iç çapı:     5/ 8 i n    16 mm 

 Ma ksi mu m giriĢ bası ncı:    10 psi g   0. 7 bar 

Boyutları: 

Uzunl uk-geniĢli k-yükseklik:   14, 96 i n x 13, 78 i n x 4, 64 i n  380 mm x 350mm 

x 118 mm 

Ağırlı k:      28, 8 lb   13, 1 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-28  EM  Veri m Eğrisi 

 

 

 

 

              Mot or çı kıĢ     

      mo menti ( N – m)  

Mot or Hı zı ( RP M)  

Anlı k mot or güç değeri  

Sürekli hal deki mot or güç değeri  
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AĢağı da el ektri k mot oru, mot or  kontrol  ünitesi  ve akt ar ma  aparatı  fi yatları  ( UQM 

fir ması ndan 10/ 31/ 2001 t ari hi nde alı nmı Ģtır)  verilmi Ģtir.  Bu fi yatlara mühendi sli k ve 

tekni k destek mali yeti dahil değil dir.   

Tabl o 4-13 EM mali yet değerleri 

 

Sıra no Parça no Parça Tarifi Ünit e fi yatı 

1 81004/ 68017 SR218/ CD40- 400 Mot or/ Controller $ 19, 806 

 

4- 4 YAKI T PĠ LĠ YAKI T DÖNÜġTÜRME PROSESĠ : 

UNSURLARI : 

1- Sı vı sülfür ayrıĢtır ma ünitesi 

2- Ot ot er mal dönüĢt ür me reakt örü 

3- Yüksek sıcaklı k ve DüĢük sıcaklı klı ayrıĢtır ma reakt örü 

4- Co sel ox reakt örü 

5- Ġl gili pompal ar 

6- Ko mpr esörler ve yayı cılar 

7- Isı değiĢtiriciler ve kontrol üniteleri. 

 

Yakıt  dönüĢt ür me  pr osesi  özetle Ģu aĢa mal ardan ol uĢur:  Sülfür  ayrıĢtırıcı  benzi ndeki 

30- 100 pp m sülfürü 3 ppm‟ e düĢürür.  Ot ot er mal  dönüĢt ür me  ünitesi  yakl aĢı k 800
0

C 

de hi droj ence zengi n sent ez bir  gaz el de et me mizi  sağl ar.  Yüksek sı caklıklı  su- gaz 

ayrıĢtır ma ünitesi  yakl aĢık 500
0

Cde sent ez gazdaki  CO konsantrasyonunu 200, 000 

pp m‟ den 20, 000 pp m‟e düĢürür.  DüĢük sıcaklı klı  surgaz ayrıĢtırıcısı  CO 

konsantrasyonunu 200
0
C de  20, 000 pp m‟ den 2, 000 pp m‟ e düĢürür.  Sel ox ünit esi 

325
0

C de kal an CO konsantrasyonunu 10 ppm‟i n altı na düĢürür.  
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AĢağı da yakıt  pili  ve yakıt  dönüĢt ür me  pr osesi nin araca yerl eĢtiril mesi ni  göst eren 

ör nek bir model göst erilmi Ģtir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4-29 Yakıt Prosesini n Araca Yerl eĢtiril mesi  

1- SI VI YAKI T DE- SÜLFÜRĠ ZASYONU 

Sı vı  yakıt  da -sülfürizasyonu gazı n gel eneksel  de -sülfirizasyonundan daha 

baĢarılıdır.  Sı vı  yakıt  de-sülfirizasyonun en öneml i  avant ajı  haci m ve  ağırlı k ol arak 

gaz fazı n de-sülfirizasyonundan çok daha düĢük ol ması dır.  Sıvı  yakıt 

desülfirizasyonunda a maç benzi n i çi ndeki  sülfür  mi kt arı nı  30- 40 pp m‟ e düĢür mekti. 

Bu konudaki  çalıĢ mal ar  ve yeni  yakl aĢı ml ar  sayesi nde ( kı eken,  1997;  Gi nt er  1998; 

ki ng 1996)  absorbsi yon met odu ve ki myasal  reaksi yonl ar  kullanılarak bu mi kt ar  1- 2 

pp m sülfüre düĢürülmüĢt ür.  Sı vı  yakıt  de-sülfürizasyonunun en öne mli 

avant ajları ndan biri  de siste mi n di ğer  unsurları yla ent egrasyonunda çok az ı sı ya ve 

mekani ksel  üniteye i htiyacı  ol ması dır.  Buda haci mde ve ağırlı kta azal mayı 

sağlayacaktır.  Yakıt  i çindeki  sülfürün hi çbir  za man %100‟ ü ayrıĢtırıla maz.  Bu  

yüzden dönüĢt ürücü i çi ndeki  H2 S debisi ni n bir  kapasitesi  ol malı dır.  Yüksek ve  düĢük 
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sıcaklı klı  ayır ma  kat alizörleri  arası na yerleĢtiril mi Ģ  bir  ZnO yat ak sı vı  yakıt 

desülfürizasyonu i çi n uygun bir  seçi m ol acaktır. Ör nek ol arak dönüĢt ürül müĢ  gaz 

içi ndeki 5PPm H2 S ve 15, 000 milli k bir sürüĢ içi n 225gr ZnO gerekli dir. 

 

2- OTOTERMAL AYRI ġTI RMA :  

Ot ot er mal  dönüĢt ür me,  hidrokarbon bir  yakıtı n yakıt  pili  i çi n uygun sent ez gaz  el de 

et mek i çi n;  reaksi yon ı sısını n t a ma mı nda net  bi r  denge sağl ayacak Ģekilde kı s mı 

oksi dasyon met odu il e buharlı  dönüĢt ür me  met odunun beraber  kullanıl dığı  baĢarılı 

bir dönüĢt ür me yakl aĢı mı dır. 

Ot ot er mal  dönüĢt ür menin en öne mli  faydası  sür üĢ  yükl e mel eri nde müke mmel 

uyu mu ve çabuk-soğuk-start  kapasitesi dir.  Bu özellikler  yavaĢ  i ndirek ı sıtma  özelli ği 

bakı mı ndan buharlı  dönüĢt ür me t arafı ndan baĢarıla maz.  Ot ot er mal  dönüĢt ür me  kı s mı 

oksi dasyona göre i se veriml i  ve daha küçük haci m ve  ağırlı ğa sahi ptir.  Son döne mde 

geliĢtirilen t ek yat aklı  siste m düĢük sı caklı k ve daha az havaya i hti yaç duy ması 

bakı mı ndan i ki  yat aklı si ste me  göre daha veri mli dir.  Ot ot er mal  dönüĢt ür me 

siste mi ni n karĢılaĢtı ğı  en öne mli  güçl ük uygun sı caklı k dağılı mı nın deva m 

ettirilebil me zorl uğudur.  Ot ot er mal  dönüĢt ürmeni n yukarda saydı ğı m faydalı 

özelli kleri göst erebil mesi içi n 

*Soğuk st art‟a cevap süresi ni n kı saltıl ması  i çi n siste mi n yan ma  modunda açıl ması 

gerekir.  Bu sayede i htiyaç duyul an yüksek reaksi yon sı caklı ğı na kı sa sürede 

ul aĢılabilir. 

 

 Uygun ot ot er mal  dönüĢtür meyi  sağl a mak i çi n hava/ yakıt  oranı  azaltıl malı  ve 

buhar ekl enmeli dir. 

 

3) YÜKSEK I SCAKLI K VE DÜġÜK SI CAKLI KLI  AYI RMA REAKTÖRLERĠ  

( HTSL/ LTS)  Ti cari  anla mda düĢük sı caklı klı  su-gaz ayır ma kat alizörleri  sülfür 

tarafı ndan kirletilerek de akti ve ol urlar.  Bu yüzden sülfürün dönüĢt ürücüye gel meden 

ayrıĢtırıl ması  il e i ki  reakt ör  arası ndaki  çi nko yatakları n geniĢ  çaplı  desülfirizasyon 

ihtiyacı  karĢılanmı Ģ  ol ur. Bu siste mi n büyükl üğünde çok öne mli  bir  azalma  sağl ar. 

Kar bon monoksiti n te mi zlenmesi; Yakıttaki kar bon monoksit ( CO) PEM ti pi yakıt  
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pilleri nde aracı n aktif  pl ati n yüzeyi ne zarar  verecektir.  Öyl e ki  yakıt  pili ni n 

perfor mansı  karbon monoksiti n ayrıĢtırıl ması na bağlı dır.  Bu yüzden sent ez gaz 

içi ndeki  karbon monoksit  mi kt arı  10 pp m i n altı na düĢürül meli dir.  Kat alizörün 

tükenmesi ni  önl e mek i çin kat alizör  üzeri ndeki  çalıĢ mal arla yüksek yoğunlukt a pl ati n 

yada pl ati n-rut enyu m karıĢı mı  kat alizörler  i mal  edil mi Ģtir.  Bu ti p katalizörl eri n 

çalıĢ ması  kat alizör  yat ağı n st oki ometri k oranda hava ile besl enerek 

karbonmonoksiti n ( CO)  seçi ci  oksi dasyonu il kesine dayanır.  Böyl ece daha aktif  ve 

seçi ci katalizör kullanı mı  haci m ve ağırlı kta büyük oranda azal maya sebep ol acaktır. 
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ġekil 4-30 Ör nek bir yakıt prosesi  

 

 

4-I SI L Ġ NTEGRASYON:  

Ot ot er mal  dönüĢt ür menin yakıt  prosesi  yakl aĢımı  ı sı kaynakl arı nı n direkt 

ter mal  i nt egrasyonuna dayanır.  Isıl  i nt egrasyonun opti mi zasyonunda a maç; 

dönüĢt ür me  reaksi yonu i çi n kullanılan yakıtı n ve dı Ģarı  atılan düĢük dereceli  ı sı nı n 

mi ni mi zasyonudur.  Veriml i  bir  ı sıl  i nt egrasyon 4 Ģekil de yapılabilir.  Yakıt  ve su 

yüksek sı caklı klı  ve düĢük sı caklı klı  ayır ma r eakt örleri  arası nda iç ı sıtıcılar 

tarafı ndan buharlaĢtırılır.  Hava dönüĢt ür me  üni tesi ne gel meden önce ön ı sıtılır. 

Hi dr oj ence fakir  çı kıĢ  gazı  kat alizör  yat ak sı caklığı nı n deva mı nı  sağl a mak i çi n TGB 

(tail  gaz bur ner)  de yakı lır.  Ko mpresörden ve yayı cı dan çı kan çı kıĢ  gazı  yakıtı n ön 

ısıt ması nda kullanılır.  Sent ez gaz soğut ucusu gazı yakıt  pili  grubuna gel meden önce 

soğut ur  ve yakıt  pili ni n ne ml endiril me i hti yacı nı karĢıla mak i çi n;  su yoğunl aĢtırılır. 

Yüksek sı caklı klı  ayır ma reakt örü il e düĢük sıcaklı klı  ayır ma reakt örü arası nda 

ihtiyaç duyul an sı caklı k düĢüĢü i ç soğut ucu t arafından sağl anacaktır.  Bu ı sı  yakıt  ve 

suyun dönüĢt ür me  ünitesine gir meden önce ön ı sıtıl ması  i çi n kullanılır.  DönüĢt ürücü 

çı kıĢı  ile HTS reakt örü giriĢi  arası ndaki  sı caklık düĢüĢü dönüĢt ürücü soğut ucusu 

tarafı ndan sağl anır.  Kazanılan ı sı  yayı cı ya gel meden önce yakı cı  çı kıĢ  gazını n 465
O

C 

den 540
O

C ye yükseltilmesi  i çi n kullanılır.  Yayı cı  çı kıĢ  gazı  ı sısı  yakıt  su ön 

ısıtıcısı nda suyun ve desülfürize edil mi Ģ  yakıtı n ön ı sıtıl ması  i çi n kullanılır. 

Hi dr oj ence fakir  çı kıĢ  gazı  yakı cı da yakılır.  Yan ma ı sısı  i hti yaç duyul duğu oranl arda; 

dönüĢt ürücü ve ayırıcı r eakt örleri  arası nda dağıtıl malı dır.  Bu ı sıl  int egrasyon 

sayesi nde yalıtı m kalınlı ğı  azalır  ve çabuk baĢl at ma (st art-up)  ve  sür üĢ 

yükl e mel eri nde i htiyaç duyul an dest ek ısı sağl anmı Ģ ol ur.  

 

5- HAVA VE SU DENETĠ MĠ:  

 Havaya;  dönüĢt ürücüde,  yakı cı da,  seçi ci  oksi dasyon reakt öründe yakıt  pili 

gr ubunda i hti yaç duyul ur.  Hava basit  bir  sı kıĢtırıcı  ve yayı cı  (compressör/expander) 

tarafı ndan sağl anır.  Unsurlar  arası nda uygun hava dağıtı mı nı n sağl anması  aĢıl ması 

gereken öne mli  bir  zorlukt ur.  Benzer  Ģekil de suyun deneti mi  de ;  araç üzeri nde 

depol anacak su ihti yacı nın mi ni mi zasyonu içi n di kkatle yapıl malı dır. 
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6- YAKI T PĠ LĠ YAKI T PROSESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠ RMESĠ : 

 Yakıt  prosesi ni n perfor mansı nı  et kileyen iki  öne mli  kriter:  hacı m, 

ağırlı ğı ndaki  öne mli  oranda azal ma  ve  çabuk baĢl a ma  (rapi d st art-up),  sür üĢ 

yükl e mel eri ne reaksi yon göst er me (transiant  response)  özellikl eri ni n 

gerçekl eĢ mesi dir. 

Tabl o 4-14 Yakıt prosesi siste m karakt eristi ği  

 

Si ste m karakt eristi kleri Bi ri ml er 1997 yılı 2000 yılı 2004 yılı 

tahmi ni 

Enerji veri mi  % 70 75 80 

Güç yoğunl uğu W/ L 400 600 750 

Özgül güç değeri W/ kg 400 600 750 

Mali yet (yıl da 500, 000 ünite) $/ Kw 50 30 10 

Sür üĢ reaksi yonu ( %10- 90 güç aralı ğı nda) Sani ye 30 20 10 

Ta m güç baĢlat ma süresi Daki ka 2 1 0, 5 

Sağl a mlı k( %5 güç düĢümü için) Saat  >1000 >2000 >5000 

CO değeri (nomi nal güçt e) pp m 100 10 10 

CO değeri (sürüĢ yükl e meleri nde)  pp m 5000 500 100 

 

7- HACĠ M VE AĞI RLI ĞI N AZALTI LMASI:  

 Bu konuda çalıĢ mal ar  yoğun Ģekil de deva m et mekl e beraber  MTI/ CAT 

fir ması nı n 1999 yılı  değerleri  aĢağı da veril mi Ģtir.  Bu değerleri n çok daha azaltıl ması 

mü mkündür.  Öyl eki  siste m bası ncı  3 at m çı karıldı ğı nda % 25 haci m ve ağırlı k 

azal ması  ol acaktır.  Si stemi n t a ma mı nı n ent egrasyonu bi ze ek ol arak % 25-30 azal ma 

sağlayacaktır.  Katlizör perfor mansı nı n geliĢtiril mesi  % 10- 15 li k bir  azal ma 

sağlayacaktır. 
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Tabl o 4-15  50 k W bir yakıt prosesi içi n örnek ağırlık-haci m değerleri : 

UNSURLAR Bugünkü 

ağırlık(kg) 

Hedef 

ağırlık(kg) 

Bugünkü 

haci m( L) 

Hedef 

haci m( L) 

Su pompası 4, 54 4, 54 1, 97 0, 0 

Yakıt pompası  2, 27 2, 27 0, 98 0, 0 

Sülfür ayırıcı 462, 66 5, 9 370, 43 3, 2 

Yakıt-su önısıtıcı 23, 00 12, 82 26, 62 9, 27 

Isı değiĢtirici 137, 44 36, 48 88, 92 13, 56 

Ayır ma reakt örü 96, 16 22, 68 246, 95 29, 62 

Sel ox 54, 43 11, 34 46, 16 5, 55 

Yak ma ünitesi 17, 00 17, 00 14, 46 14, 46 

Ġçsoğut ucu 11, 34 11, 34 7, 08 7, 08 

Yakıt pili soğut ucusu 11, 34 11, 34 7, 87 7, 86 

Su tankı  18, 14 18, 14 37, 86 37, 86 

Ko mpresör ve yayı cı 18, 14 3, 0 8, 0 4, 0 

Isıl izelasyon 4, 54 4, 54 35, 4 35, 4 

Vanal ar 1, 42 1, 42 1, 77 1, 77 

Kontrol üniteleri 11, 34 11, 34 8, 5 8, 50 

Kur ut ucu 1, 13 1, 13 0, 49 0, 49 

Topl a m 862, 75 175, 28 906, 46 178, 63 

 

8- ÇABUK BAġLAT MA VE YÜKLE MELERE CEVAP VERME:  

Çabuk baĢl at ma (st art-up)  süresi ni n kı saltıl ması  yakıtı n yakıl ması  il e baĢl atıcı 

yanı cısı nı n at eĢlenmesi nin eĢ  za manlı  yapıl masıyla sağl anır.  Sı vı  yakıt mekani k 

ol arak buharlaĢtırılır  at eĢleyi ciler  t arafı ndan at eĢlenir.  Yanı cı dan çı kan gazl ar  bası nç 

enerjisi  el de et mek i çi n yayı cı ya gönderilir.  BaĢl atma  esnası nda siste mde ko mpresör-
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yayı cı nı n,  yakıt  ve su po mpal arı nı n çalıĢ ması i çi n ve yakıtı n at eĢlen mesi  i çi n 

bat aryal ar kullanılır. Di ğer unsurlar elektri k enerjisi ne ihtiyaç duy mazl ar. BaĢlat ma  

esnası nda yakıt  pili  grubu by- pass  edilir.  Sı caklık i stenen sevi yeye gel ene kadar  ve 

istenen güç sağl anacak Ģekil de yakıt  ve hava gönderil meye deva m edilir.  Hi dr oj en 

istenen saflı ğa ul aĢtı ğı nda yakıt  pili  grubuna gönderil meye baĢl anır.  Hi drojen üreti mi 

arttı kça i stenen el ektri k bat aryal ardan yakıt  pili ne kaydırılır.  Si ste m t a m güce ul aĢtı ğı 

za man el de edilen fazla güç bat arya kontrol ünitesi nde i zah edil diği  Ģekil de 

bat aryal arı  Ģarj  et meye baĢl ar.  Bat arya %100 Ģarj  edil di kt en sonra yol  esnası ndaki 

yükl e me i hti yaçl arı na göre yakıt  debisi  ayarlanır.  Yapılan deneyl erle baĢl at ma 

süresi ni n 1 daki ka süreceği belirtil mi Ģtir. 

4- 5) Enerji Yöneti m Siste mi:  

ET‟l erde kabul  edilebilir  perfor mansa ul aĢabil mek a macı yl a enerji 

kullanı mı nı n maksi mi ze edil mesi  ve enerji  kapasitesi ni n i zl enmesi  çok öne mli dir. 

ġekil de   belirtildi ği  gi bi  enerji  yöneti m si ste mi  ( EMS)  t aĢıtı n alt  siste ml erinden el de 

etti ği  giriĢ verileri ni  kullanarak st andardi ze edil mi Ģ  sürüĢ  pr ofilleri nde,  sür üĢ 

menzili ni  önceden sapt ayabil mekt e,  t aĢıt  alt  sisteml eri ni n enerji  kullanı mı nı  kontrol 

edebil mekt e,  enerji ni n daha et ki n kullanıl masına i mkan sağl ayan sürüĢ  bi çi mi ni 

önerebil mekt e,  frenl e me esnası nda el de edilen rej eneratif  enerji yi  bat aryal ara 

yönl endirebil mekt e,  bat aryal arı n Ģarj  dur umu ve bat arya Ģarj  çevri ml eri geç mi Ģi ni 

temel  al arak bat arya Ģarj  al gorit mal arı nı  seçebilmekt e,  mevcut  dı Ģ  ı Ģı k dur umuna 

göre aydı nl at ma l a mbal arını  ayarlayabil mekt edir.  Ems  siste mi  navi gasyon siste mi yl e 

birli kte kullanabil me i mkanı  ol duğu dur umda i se enerji  veri mlili ği ni  artırabilecek 

sürüĢ  r ot ası nı n seçi mi nde yardı mcı  ol abil mekt e,  sürüĢ  menzili ni  aĢan yolcul ukl arda 

Ģarj  t esisleri ni  rot a üzerinde t espit  edebil mekt e ve trafi k Ģartları na bağlı  olarak sür üĢ 

menzil tahmi nl eri ni ve yol daki enerji veri mlili ği tahmi nl eri ni düzeltebil mekt edir. 

4- 5-1) REJ ENERATĠ F FRENLE ME: Büt ün mot orlar istendi ği nde jenerat ör görevi 

yapabilirler. Rejeneratif frenl e me esnası nda elektrik mot oru jenerat ör gi bi çalıĢarak 

hareketi elektrik akı mı na çevirir. Bu akı m konvertörlerde doğrult ularak bataryal arda 

depo edilebilir. Ac ı nduction mot orlarda dönen manyeti k alan ters çevrilirse, mot or 

negatif mo ment üret meye baĢl ar. 
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ġekil 4-31 Enerji yönetim siste mi yl e il gili örnek bir model  

Frenl e me süresi nce mot or ters akı m sağlar bu akım bat aryal arı n Ģarj edil mesi içi n 

kullanılır. Rejeneratif frenl e me esnası nda buraya verilecek maksi mu m akım 158 

a mper dir. Rejeneratif frenl e me esnası nda ol uĢacak maksi mu m akı m bataryada aĢırı 

Ģarja sebep ol ma ması için di na mi k frenl e me devresi tarafı ndan t üketilir. Özelli kle 

bat arya boyut u seçilirken rejeneratif frenl e meden 2C oranı yl a maksi mu m 

faydalanılacak ve baĢl atma, sürüĢ yükl e mel eri ni karĢılayacak Ģekil de seçilmi Ģtir.  

 

4- 5-2)  Bat arya Kontrol  Ünit esi:  Bat aryanı n Ģarj-deĢarj  li mitleri;  Ģarj-deĢarj  sürel eri 

ve sürüĢ  esnası ndaki  yükleme za manl arı  di kkate alınarak belirlenmi Ģtir.  Batarya  1C 

deĢarj  oranı yl a deĢarj  edilirse 15 dk süreyl e 78 a mper  sağl ayabil mekt edir.  Bat arya 

aracı n baĢl at ma (start-up)  süresi nce yakıt  pr osesi ni n enerji  i hti yacı nı  karĢılayacak 
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araç harekete geçti kten sonra yakıt  pili  araca yeterli  gücü sağl arken aynı  za manda 

bat arya 1C Ģarj oranı yl a baradan 45 a mper( 78 A bat arya giriĢi) çekecektir.  

Tabl o 4-16 Bat arya kontrol ünitesi verileri 

 

 
Kapasite 

Or anı  

ġarj-

DeĢarj 

katsayısı 

Topl a m 

ġarj- DeĢarj 

süresi 

ġarj- DeĢarj 

süresi 

%25 kapasite t ükenme 

süresi 

DeĢarj 39 Ah 1C 60 Dk.  60 Dk.  15 Dk. (60*0, 25) 

ġarj 39 Ah 2C  60 Dk.  30 Dk.  8 Dk. (30*0, 25) 

 

Ayrı ca rej eneratif  frenl eme  sayesi nde konvert örün no mi nal  gerili m değerleri  (270V-

336V)  ol duğundan çekebileceği  maksi mu m akı m ( 53000 W/  336 V =158 A) 

ol acaktır.  Bat arya 2C Ģarj  oranı yl a baradan 90A ( 156A bat arya giriĢi)  güç çekecek ve 

Ģarj  ol acaktır.  Bat aryaya aĢırı  akı m gel me mesi  ve bat aryanı n aĢırı  Ģarj  ol ma ması  i çi n 

(158 A- 156 A=2 A)  akı m değeri  di na mi k frenl e me devresi nde t üketilecektir. 

Bat aryanı n  t a ma mı  dolunca Ģarj  edil me bırakılacaktır.  El ektri k mot orunun çekti ği 

güç 35 Kw değeri ni  geçti ği nde bat arya deĢarj  ol arak 15 dk.  süreyl e sür üĢ 

yükl e mel eri ni  karĢılayacaktır.  Ġki nci  bir  alternatif  ol arak;  lit yum-i yon batarya sabit 

gerili m Ģarj  gerili mi  4, 2V ve  konvert ör  batarya giriĢi  (65V*4, 2 V=273 V) 

ol duğundan deĢarj  esnasında düĢt üğü akı m değerinden baĢl a mak üzere 39 Ah „ e 

ul aĢana kadar akı m çekmeye deva m edecektir.  

4- 5-3) Yakıt  Pili  Güç Çı kıĢı:  Yakıt  pili  güç çı kıĢı  t e mel de yakıt  pili nden çı kan net 

güçt en yakıt prosesi nde kullanılan mi kt arı çı karıl dıkt an sonra kal an güçt ür.  

Bu değerler ıĢı ğı nda yakıt pili çı kıĢ güçü;  

  

NET GÜÇ=Yakıt pili +Yayı cı- Ko mpresör- Yakıt po mpası-su pompası  

Değerler yeri ne konul duğunda,  

NET GÜÇ= 40 KW+3, 43 KW- 8, 32 KW- 0, 07 W- 0, 09 W 

NET GÜÇ =35 KW          Ol acaktır.  
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Tabl o 4-17 40 kw lık yakıt pili nde çabuk baĢl at ma içi n gerekli güç çı kıĢ değeri  

Ünit el er 50kw yakıt 

pili 

40kw yakıt 

pili 

% değeri 

Ko mpresör güç değeri 73 kw 8, 32kw 20, 8 

Yakıt pompası güç değeri 6 w 0, 07 w 0, 0017 

Su po mpası güç değeri 8 w 0, 09 w 0, 0022 

Yayı cı güç değeri 30 kw 3, 43 kw 8, 57 

Topl a m 350 kw 40 kw 100 

 

Bu  değer  el ektri k mot orunun no mi nal  güç değerinden biraz büyükt ür.  Çünkü 

yakıt  pili   baĢl at ma  esnası nda t a m güç değerine eriĢti kten sonra bir  müddet 

bat aryal arı Ģarj edecektir.  

4- 5-4 ) Yakıt Ekono mi si Amortis man iliĢkisi: 

* Yakıt pili kullanılan araç fi yatı    : 30000 $ 

Bu fi yatı n çok üreti m sayesi nde en az % 50 azalacağı  bekl enmekt edir.  Bu kabul l e 

aracı n fiyatı         :15000 $ ol acaktır. 

* Ort ala ma bir iym kullanılan aracı n fiyatı   : 12000 $ 

Yakıt pili kullanılan aracın yakıt tüketi mi    :  100 k m de  5, 1L          

Ġ YM kullanılan aracı n yakıt tüketi mi     : 100 km de 9 L 

* 1 Yıl da ortala ma yapılan yol mesafesi    : 20000 km 

* Bir yıldaki yakıt tasarruf u  (9-5, 1) *( 20000/ 100)   : 780 L 

* Bir yıldaki yakıt tasarruf u kazancı     : 780 $ 

* Araç mali yetleri arası ndaki fark ( 15000 $ - 12000 $ ) : 3000 $ 

* Amortis man za manı ( 3000 / 780 )    : 3, 84 yıl 
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4- 6)  ÖRNEK ARAÇ KONFĠ GÜRASYONU:  Ar açt a bağl antı  üni t eleri  ol ar ak 

kull anıl acak bar a ve kabl o değerl eri  t ahmi ni  uzunl ukl arı  il e aşağı da 

göst eril mi ştir 

Tabl o 4-18 DC Bakır Bara Değerleri: 

BOYUTLARI:  KESĠ T:  AĞI RLI K:  AKI M:  UZUNLUK:         AĞI RLI K:  

 

( mm)  ( mm2) (kg) (a mper) ( m)             (kg/ m)  

15*2 30 0, 27 155A 10 m 2, 7 

TABLO 4- 19 Kabl o Değerleri: 

( Yakıt pili- Bara arası) 

No mi nal kesit: Dı Ģ çap:  Net ağırlı k: Uzunl uk:  Ġlet kenDC direnci   

200 C  Maks.  

Akı m t aĢı ma 

Kapasitesi 

 

35 mm2  10 mm 370kg/ m 50c m 0, 542oh m/ k m 103A 

 

(Ġnvert ör-batarya arası) 

No mi nal kesit: Dı Ģ çap:  Net ağırlı k: Uzunl uk:  Ġlet kenDC direnci   

200 C  Maks.  

Akı m t aĢı ma 

Kapasitesi 

 

25 mm2  9 mm 270kg/ m 50c m 0, 727oh m/ k m 83A 

 

(Ġnvert ör-bara arası) 

No mi nal kesit: Dı Ģ çap:  Net ağırlı k: Uzunl uk:  Ġlet kenDC direnci   

200 C  Maks.  

Akı m t aĢı ma 

Kapasitesi 

 

10 mm2  5, 8mm 110kg/ m 50c m 1, 83oh m/ k m 45A 

 

( EM-i nvert ör arası) 

No mi nal kesit: Dı Ģ çap:  Net ağırlı k: Uzunl uk:  Ġlet ken DC direnci   

200 C  Maks.  

Akı m t aĢı ma 

Kapasitesi 

 

3*35/ 16 mm2  29 mm 1870kg/ m 50c m 0, 542oh m/ k m 157A 
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18 KW 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġEKĠ L 4-32 Ör nek araç konfi gürasyonu 

 

 

 
  

C 

Tr ans mi syon 

YAKI T 

YAKI T 
PROSESĠ  

YAKI T PĠ LĠ  
(270 ADET)  

(216V DC)  

40 k W 

Lityum i yon 
bat arya (94 adet) 

  = 

= 

400V  DC 

234V  DC 

   88 A 
Amper  

 

ELEKTRĠ K 
MOTORU 53 KW 

  
= 

400 V DC 

380 V AC %90 

 

 

380V AC 

  = 
= 

    45A 

  = 

= 

400V  DC 

12V  DC 

216V  DC 

400V  DC 
186A 

78A 

400V DC 

Tr ans mi syon 

YAKI T 

YAKI T 
PROSESĠ  

YAKI T PĠ LĠ  
(282 ADET)  

(216V DC)  

40 k W 

Lityum i yon 
bat arya (130 adet) 

 

  = 

= 

400V  DC 

ELEKTRĠ K 
MOTORU 53 KW 

  
= 

400 V DC 

380 V AC % 

 

 

380V AC 

  = 
= 

133A 
Amper  

  = 

= 

400V  DC 

12V  DC 

216V  DC 

400V  DC 

78A 

-5 k W 

Di na mi k 
frenl eme 
devresi  
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5) ÖRNEK ARAÇ SĠ MĠ LASYON DEĞERLERĠ:  

ÇalıĢ mada araç si mil asyonu Mat hl ab R – 12  ve  3 – 2  veri  t abanlı  

pr ogra ml ar  kullanılarak yapıl mı Ģtır.  Önceli kl e aracı n ağırlı k değerleri,  yakıt  pili ni n, 

bat aryal arı n,  el ektri k mot orunun ve mot or  kontrol  üniteleri ni n t ekni k değerleri 

giril mĢitir.  Avr upa sürüĢ  çevri mi  (  20 dk.  ve 10 k m)  araç perfor mans  değerleri  

bul unmuĢt ur.   Si mil asyonda i ki  yönt e m i zl enmi Ģtir.  Ġleri  ve geri  besl e me  met odudur. 

ÇalıĢ mada geri  besl e me met odu kullanıl mı Ģtır.  AĢağı da bu met otları n i Ģl e m 

basa makl arı gösteril mi Ģtir. 

 

 

 

  

 

 

 

ġekil 5-1 Geri besle me basa makl arı 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5-2 Ġleri besle me basa makl arı 

Yakı

t 
Ġhti yaç 

Duyul an 
Mo ment  

   RPM Sür üĢ Çevri mi  

Ar aç  
Para metreleri 

 

         MOTOR      
    SĠ MĠ LASYONU 

GERĠ BESLEME 

Ġ LERĠ BESLE ME 

   RPM 

Yakıt 

 

         MOTOR           
   SĠ MĠ LASYONU Güç 

Değeri  
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 Si ste m el e manl arı  si mul e edilirken;  yakıt  ekono mi si  hesapl a ması nda 

aĢağı daki  sis mil asyon aĢa mal arı  i zlenmi Ģtir.  Yakı t  üreti m değerleri  1000‟  de 5 li k bir 

güven aralı ğı nda iterasyon yapılarak bul unmuĢt ur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ġekil 5-3 Yakıt tüketi mi si milasyon aĢa mal arı 

 

Ar aç perfor mans değerleri hesapl anırken aĢağı daki si milasyon aĢa mal arı izlenmi Ģtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5-4 Araç perfor mansı si milasyon aĢa mal arı 

Mot or Di zaynı  Bat arya 

Karekt eristi kl eri 

Mot or 

Karekt eristi kl eri 

Öt eki araç 

pare metreleri 

MOTOR SĠ MĠ LASYONU  

         ADVĠ SOR 3-2 

Sür üĢ 

Çevri mi  

YAKI T TÜKETĠ MĠ  

Mot or Di zaynı  

MOTOR SĠ MĠ LASYONU 

Bat arya 

Karekt eristi kl eri 

Mot or 

Karekt eristi kl eri 

Öt eki araç 

pare metreleri 

 

         ADVĠ SOR 3-2 

           PERFORMANS     

            DEĞERLERĠ  

Ma ksi mu m 

i vmel enme gücü 
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Si mil asyon verileri   araç ağırlı k değerleri,  sür üĢ  çevri m değerleri, araç hı z 

perfor mans  ve güç değerleri,  eneri  t üketi m değerleri,  güç modun da rejenaratif 

frenl e me esnası nda ki  enerji  t üketi ml eri,  yakıt  pili  güç değerleri,  veri m değerleri,  

enerji  kayı p değerleri,  batarya güç değerleri,  bat arya veri m değerleri,  bat arya  akı m ve 

enerji  kayı pl arı  değerleri,  mot or  ve kontrol  ünitesi  güç değerleri,  veri m değerleri, 

enerji kayı p değerleri Ģeklinde veril mi Ģtir. 
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EKLER:  

 

EK- A:   Ar aç perfor mans verileri 

EK- B:   Sür üĢ çevri mi verileri 

EK- C:   Enerji tüketi mi verileri 

EK- D:   Yakıt pili verileri 

EK- E:   Bat arya verileri 

EK- F:   Mot or ve kontrol ünitesi verileri 

EK- G:   Yakıt tüketi mi verileri 
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EK- A: Araç perfor mans verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil A- 1 Araç ağırlı k ve tekni k değerleri 
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ġekil A- 2 Araç hı z ve güç değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil A- 3 Araç e mi syon ve anlı k yakıt tüketi mi verileri 
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EK- B: SürüĢ çevri mi verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil B-1 Hı z- mesafe değiĢi mi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil B-2 SürüĢ çevri mi verileri 
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EK- C: Enerji tüketi m verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C-1 Enerji tüketi m değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil C-2 Rej aneratif frenl e me esnası nda enerji tüketi mi  
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ġekil C-3 Güç modunda enerji tüketi mi  

 

EK- D: Yakıt pili verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil D- 1 Yakıt pili çı kıĢ güç verileri 
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ġekil D- 2 Yakıt pili  sıcaklı k ve gaz çı kıĢ verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil D- 3 Yakıt pili verim verileri 
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EK- E: Bat arya verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil E-1 Bat arya akı m ve Ģarj durumu değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil E-2 Bat arya deĢarj dur umu ve güç değerleri 
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ġekil E-3 Bat arya deĢarj veri ml eri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil E-4 Bat arya Ģarj veri ml eri 



 105 

 

EK- F: Mot or ve kontrol ünitesi verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil F-1 Mot or güç giriĢ değerleri ve güç kayı pl arı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil F-2 Mot or rpm ve sıcaklı k değerleri 
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ġekil F-3 Mot or mo ment değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil F-4 ġanzı man verim değerleri 
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ġekil F-5  Mot or veri m değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil F-6 Mot or veri m eğrisi 

 

 



 108 

EK- G: Yakıt tüketi mi verileri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil G- 1 Yakıt tüketi mi iterasyon değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil G- 2 Yakıt tüketi mi mesafe değerleri 
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ġekil G- 3 Yakıt tüketi mi za man değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

6 ) SONUÇLAR VE ÖNERĠ LER:  

 

Yakıt  pilleri ni n ot omobi l  uygul a mal arı nda kullanıl ması nı n en çeki ci  yanları 

yüksek veri mlili k sevi yesi,  düĢük e mi syon karekt eristi ği  ve yükl e melere süratli 

reaksi yon özelli ği dir.  ÇalıĢ mada yakıt  pilleri ni n el ektri kli  araçl arda kullanıl ması  il e 

ol uĢt urul an araç uygul a ması  sayesi nde önceli kl e el ektri k mot orl arı nı n 

karekt eristi ği ne bi naen düĢük hı zl arda bile (  70 k m/ h‟e 14 s  )  yüksek perfor mans 

göst erebilen bir  araç t asarlanmı Ģtır.  Hi drokarbon  yakıtı n araç üzeri nde 

dönüĢt ürül mesi;  yakıt  seçenekl eri ni  arttır mı Ģtır. Özelli kl e güç ünitesi nin ve  yakıt 

pr osesi ni n çevre bası ncında uygul anması  il e yakıt  t ürüne göre değiĢi kli k göst er mek 

kaydı yl a kayı pl ar  mi nimu ma  i ndiril mi Ģtir.  Yüksek veri m sağl anmı Ģtır.  Yakıt 

pr osesi nde atı k gazl arı n t ekrar  yakıl ması  il e emi syon değerleri  düĢürül müĢ  ve 

reaksi yon süresi  kı saltıl mı Ģtır.   Ar aç çı kıĢ  emi syon değerleri  sıfır  sevi yesi ne 

indiril mi Ģ  ve kirlenme büyük oranda önl enmi Ģtir. Ġ YM‟  l u araçl arı n Ģehirler de sebep 

ol duğu ses  kirlenmesi,  EM çalıĢ ma sesi  oranı nda düĢürül müĢt ür.  Yakıt  pi lini n basit 

konfi gürasyonuna paralel  ol arak,  düĢük uygula ma sı caklı ğı  ve düĢük mi kt arda 

mekani ksel  güç gerektirdiği nden mali yet  avant ajları  da di ğer  t ahri k siste ml eri ne göre 

büyük ol acaktır.  ÇalıĢ ma sonucunda % 40 yakı t  t asarrufu (  9 L den  5, 1 L ye  ) 

sağl anmı Ģtır.  Yapılan yakıt  ekono mi si  a mortis man değerlendir mesi  il e aracı n kendi ni 

3, 84 yıl da a morti edeceği hesapl anmı Ģtır.  

 

Bu çalıĢ manı n ardı ndan gel ecekt eki çalıĢ mal ara yöneli k öneriler Ģunl ardır:  

1- Yakıt  pili ni n ı sıl  analizl eri  yapılarak  ı sıl  kayı pl arı  önl enebilir,  veri m 

arttırılabilir. 

2- Yakıt  pilleri ni  egzerji hesapl a mal arı  yapılıp,  siste m opti mi zasyonu 

sağlanabilir. Sabit yakıt pili uygul a mal arı incel enebilir. 

3- Bat arya alternatifi  ol arak geliĢtiril mekt e ol an bi polar  kurĢun – asit  bat aryalar 

değerlendirilebilir.  

4- Bat arya alternatifi  olarak  geliĢtiril mekt e ol an süperkapasit örler 

değerlendirilebilir.  
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5- Teker  i çi  t ahri k siste mi  i çi nde düzen t eker  (flywheel)  siste mi  i ncel eni p 

kazançl ar hesapl anabilir.  

6- El ektri k mot orları  det aylı  ol arak i ncel eni p farklı  el ektri k mot orları nın 

perfor mans değerlendir mel eri yapılabilir.  

7- Yakıt  dönüĢt ür me  pr oj esi  det aylı  ol arak el e alını p kullanılabil ecek yeni 

kat alizör tipleri belirlenebilir. 

8- Di zel yakıt dönüĢt ür me siste mi üzeri nde çalıĢılabilir. 

9- Hi brit  araç siste ml eri  incel eni p seri  ve paral el  modeller  üzeri nde araç 

konfi gürasyonu ol uĢt urulabilir. 

10- El ektri kli  araç uygul a mal arı nı n Tür ki ye ekonomi si ne kazandırabilecekleri 

ekono mi k analizlerle i ncel enebilir. 
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