
From: Azmi Demirel [mailto:azzmi@elk.itu.edu.tr]  

Sent: Monday, September 06, 2004 3:38 PM 

To: ALPHAN MANAS 
Subject: elektrikli otomobil 

 
İyi günler Alphan Bey, 
  
Konuştuğumuz üzere zamandan kazanmak üzere bir proje plan taslağı hazırladım. Bu taslağın 
(detaylandırılması açısından son halinden oldukça uzak olsa da) yazılı olarak elde bulunması 
açısından faydalı olacağına inanıyorum. 
  
 Daha önceki toplantılarımızda konuştuğumuz gibi destek olabileceğimiz konular; 
  
- Hedef aracın saptanması aşamasında sizlerle beraber olmak üzere; 
- Araç ve temel ihtiyaçların (ekteki yazıya bakınız) belirlenmesi ve satın alınması 
- İş planının oluşturulması ve yürütülmesinin sorumluluğu  
- Performans testlerinin bizzat yapılarak sonuçların değerlendirilmesi 
- Projenin sonuçlandırılması  
  
Bunlara ek olarak araştırmacı ve teknisyen olarak da; 
  
- Mühendislik hesap ve tasarımların gerçekleştirilmesi, 
- Aracın konstrüksiyonunda tasarım aşamasında ön görülen modifikasyonların gerçekleştirilmesi 
- Karma veya sadece elektrik enerjisiyle yol alan otomobillerin elektrikli tahrik sisteminin 
boyutlandırılıp, gerçekleştirilmesi ve araca bindirilmesi 
- Bu esnada ihtiyaç duyulacak özel mekanik parçaların imal ettirilmesi, yerine takılması 
- Aracın yol testlerinin yapılarak elde edilecek olan geribesleme bilgisinin yeniden tasarıma 
yansıtılmasıdır. 
   
Ekte ön gördüğüm proje planı taslağını gönderiyorum., 
  
İyi tatiller diliyorum,  
  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Azmi Demirel, 
Öğr. Gör., 
Istanbul Teknik Universitesi, Elektrik Elektronik Fak., 
Elektrik Muhendisligi Bolumu, 34469, Maslak/Istanbul 
  
Tel. 0212 285 6022 
Fax. 0212 285 6700 
www.elk.itu.edu.tr/~azzmi 
azzmi@elk.itu.edu.tr 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I- Projenin üretim aşamasına ulaşana kadar yapılacak olan prototip 
çalışmasının temel akış sırası 
 
 

1. Standart önden çekişli bir otomobilin arka dingiline eklenecek bir elektrik motoru-akü 

grubu ve buna ait kontrol devrelerinin eklenerek karma (hybrid) yapının oluşturulması.  

 

2. Standart önden çekişli bir otomobilin motor şanjman grubununa bir elektrik motoru ve akü 

grubu entegre edilerek aracın önden çekişli yapısının bozulmaksızın karma yapının 

oluşturulması. 



 

3. Standart önden çekişli bir otomobilin motor şanjman grubunun çıkarılarak yerine bir 

elektrik motoru-yakıt hücresi grubu yerleştirilerek elektrikli otomobil yapısının 

oluşturulması. 

 

Her bir aşama için aracın; performans, yakıt tasarrufu, toplam verim, menzil, sürüş 
kolaylığı ve  güvenilirlik deneylerinin yapılarak toplanan bilgiler ışığında;  

 

Elektrik motorunun gücünün, akü kapasitesinin, elektronik denetim sisteminin ve aracın 

mekanik konstrüksiyonunun yeniden gözden geçirilerek gerekli düzeltme ve 

iyileştirmelerin yapılması düşünülmektedir. Şekil 1.de sözü edilen genel iş akış şeması 

verilmiştir. 
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Şekil 1. Genel iş akış şeması 

 

 

Yukarıdaki 3 aşamadan 1. aşama; bilgi birikimi ve proje çalışanlarında genel bir teknolojik 

tecrübenin oluşması amacıyla gerçekleştirilebilir. Ancak  yapılacak bir toplantı sonucu 

çıkacak karara bağlı olarak 1. aşama pas geçilerek doğrudan 2. aşama üzerinde çalışmak 
da mümkündür. Bununla beraber Her üç aşamada da aynı prototip aracın kullanılabilecek 

olması 1. aşamanın  proje maliyeti üzerindeki yükünün hafiflemesini sağlamaktadır. İş gücü 

ve ekonomik imkanlara bağlı olarak 1. ve 2. aşamanın bir arada yürütülmesi de mümkün 

olabilir. 

 



III- Takvim 
 
Aşağıda gerçekleştirilmesi ön görülen projelerin önemli dönüm noktaları ve yaklaşık olarak 

ihtiyaç duyulacak süreler belirtilmiştir. Bu süreler, yukarıda belirtilen iş gücü baz alınarak 

kestirilmiştir.  
 

1. Aşama; 
• Atölyenin düzenlenmesi ve iş planının oluşturulması (4-6 hafta) 

• Aracın sökülmeye başlaması, arka dingilin değiştirilmesi ve elektrik motorunun (ve akü 

grubu-kontrol ünitesinin) arka dingile bağlanması (8-12 hafta) 

• Elektrik motoru ve içten yanmalı motorun bir arada çalışmalarını düzenleyecek ve 

elektrik motorunun hızını denetleyecek olan kontrol sisteminin araca yerleştirilmesi (1-2 

hafta) 

• Normal çalışmada içten yanmalı motordan mekanik güç alan hidrolik direksiyon 

pompası, fren asistanı vs gibi çevre elemanların elektrik gücüyle çalışabilir hale 

getirilmesi (2-3 hafta) 

• Aracın yol testlerinin yapılması ve bilgi toplanması (1-2 hafta) 

• Sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve proje raporunun oluşturulması (2-3 

hafta) 

 

2. Aşama; 
• Elektrik motoru ve içten yanmalı motorun entegrasyonu için uygun tasarımın yapılması 

(2-6 hafta) 

• Gerekli mekanik bağlantı ara parçaların imal edilmesi ve prototip güç ünitesinin 

oluşturulması (6-10 hafta) 

• Güç ünitesinin arabanın üzerine konması ve yol testlerinin yapılması. Bu testlerde araç; 

verim, performans ve özellikle güvenilirlik açısından değerlendirilecektir. Olması 

kaçınılmaz eksiklikler ve hatalar belirlenecektir (4-6 hafta) 

• elde edilen geribesleme bilgisi tasarıma yansıtılacaktır. (4-6 hafta) 

• Yol testi tekrarlanacak ve sonuçlar proje raporunda derlenecektir (4-6 hafta)  

 

3. Aşama; 
• Tamamen elektrik enerjisi ile hareket eden ve güç kaynağı olarak da yakıt hücresi 

kullanılan otomobile ait tahrik sisteminin tamamen yeniden yapılandırılmasına ilişkin 

tasarım büyüklüklerinin belirlenmesi. (?? hafta) 

• Performans kriterlerinin belirlenmesi ve buna uygun bir elektrik motoru-kontrolör-güç 

kaynağı seçimi ve temin edilmesi. (3-5 hafta) 

• Aracın şasi ve motor kompartmanının yeniden imal edilmesi veya uygun biçime 

getirilmesi. (6-10 hafta) 

• Aracın üzerine motorun  ve güç kaynağının bindirilmesi ve test sürüşlerinin yapılarak 

bilgi toplanması. (2-4 hafta) 

• Sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve proje raporunun oluşturulması (1-3 

hafta) 


