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ÖNSÖZ
Günümüzde

özellikle

gelişmiş

ülkelerin

hükumet

organları,

üniversiteler ve şirketler sürdürülebilir bir dünya için temiz enerji
kaynakları kullanarak enerji üretmek üzerine yatırım, araştırma ve
üretim gerçekleştirmektedir. Bu yolla elde edilen elektrik enerjisi
kullanılarak çalışan elektrikli araçlar, sera gazı emisyonlarını ve
karayolu taşımacılığının diğer çevresel etkilerini azaltmak için umut
verici bir teknolojidir. Gelecekte bu tür teknolojilere sahip ulaşım
araçlarının çeşitliliğini (kara, hava, deniz, madencilik ve uzay araçları
gibi) ve yaygınlığını (personel taşıma, nakliye alanları vb) artıracak
yatırımlar yapıldığını şimdiden görmek mümkündür. Doğada var olan
canlılar ve nesillerimiz için daha yaşanır bir dünya oluşturulması
hepimizin katkılarıyla mümkün olacaktır.
İki kitaptan oluşan ve ikinci kısmını ihtiva eden bu eserin yazılıyor
olmasında amaç okuyucuların elektrikli araçları oluşturan sistem ve
bileşenleri hakkında genel bir bakış elde etmesini sağlamak ve bu
sayede dimağlarda bu tür araçlar üzerine pozitif bir güven hissi
oluşturmaktır.

Emeği

geçen

tüm

paydaşlara

teşekkür

eder

okuyucularımıza saygılarımı sunarım.
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu
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GİRİŞ
Hayatımızda ulaşım her daim önemli gereksinimlerden olmuştur.
Fakat günümüz doğa koşullarının tehlike altında olması ve daha
ekonomik çözümlerin mümkün olmasından dolayı, elektrikli taşıtlar
önem kazanmışlardır.

Bu sayede otomotiv üreticileri 20. Yüzyıl

sonlarında gelen emisyon sınırlamalarına ayak uydurmak için yapmış
oldukları çalışmalara gerek duymayacaklardı. Ayrıca yanmalı
motorlar yerine elektrikli motorların araçlarda kullanılmasıyla
emisyon sorunu ortadan kaldırılmış olacaktır. Ekonomik katkısının
araştırmak için tasarlanmış birçok arabada enerji harcamaları
ölçülmüştür. 100km de elektrikli aracın 0,7 litre benzine eş değer
elektrik enerjisi kullanılarak 10 kat daha tasarruflu olduğu tespit
edilmiştir (Karakaş & Pekcan, 2014).
Elektrikli

araçlar

farklı

elektrik

ve

mekanik

ekipmanlardan

oluşmaktadır. Fırçasız doğru akım motor ve sürücüsü bunlardandır.
Sürücünün tasarımı kullanılacağı motor tipine göre ve diğer
özelliklerine göre yapılmaktadır. Elektrikli araçlarda da birçok
avantajından dolayı yaygın kullanılan motor tiplerinden biride fırçasız
doğru akım motorudur. Fırçasız doğru akım motorları yüksek verime
sahiptirler. Kalıcı mıknatıs kullanılması sebebiyle mekanik komütatör
yapısı yoktur ve sürtünme kayıpları nispeten fırçalı doğru akım
motorlarına göre azdır. Yüksek enerji yoğunluklu mıknatıslar
kullanıldığından yüksek akı yoğunluklarına ulaşmayı ve bu sayede
yüksek moment oluşumuna olanak sağlarlar. Daha küçük yapıda daha
güçlü motorlar elde etmek mümkündür. Rotorda akım akışı olmadığı
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için ısınma sadece statorda gerçekleşmektedir. Buda soğutmanın daha
kolay yapılmasına olanak sağlamaktadır. Komütasyonun elektronik
olarak gerçekleşmesi ve sürücünün anahtarlama frekanslarının yüksek
olmasından dolayı harmoniklerin duyulmasını engeller ve motor
sessizdir. Bu yüzden kullanım alanları geniştir (Mboungou, 2019).
Elektrikli araç için seçilecek motor da enerji verimliliği için önem arz
eden parametrelerdir. Motorların parametrelerinde değişimler anlık
olarak değiştiği bilinmektedir. Bununla ilgili literatür çalışmaları
yapılmaktadır(Ağaçayak, 2020. Terzioğlu, Ağaçayak, Yalçın, &
Neşeli,2019). Şekil 1’deki tabloda farklı motor tiplerinin özelliklerini
vermektedir. Batarya ile beslenme durumu da göz önüne alındığında
SMFDA motorların kullanımı verimliliği için en uygunu olacaktır.
Daha geniş bir ifadeyle; SMFDA motorlarının aynı boyutta aynı
soğutma ile DA makinalarından ve asenkron makinalarından daha iyi
verim ve güç faktörü vardır. Çıkış güçleri, diğer makinalara nazaran
%20 ile %50 arasına varan değerlerde fazla olabilir. Güç devreleri,
asenkron makina PWM devreleri ile benzerlik göstermektedir. Kontrol
edilebilir hız genişliği, asenkron makinalarından daha fazladır.
SMFDA motorlarının moment dalgalanması, anahtarlamalı relüktans
motorun moment dalgalanmasından daha azdır. Kalkış akımları,
asenkron motorların kalkış akımlarına göre düşük, momentleri
yüksektir. DA makinalarda, fırça tozlarından kaynaklanan endüvi kısa
devre problemi SMFDA motorlarında ortadan kalkar. Kollektörsüz ve
fırçasız

olmalarından

dolayı,

makine

uzunluğu

klasik

DA

makinalarına nazaran küçüktür. Kazanılan uzunluk sayesinde, daha
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küçük endüvi yüzeyi ile aynı moment elde edilir. Atalet momenti
azalır ve yüksek hız elde edilir. SMFDA motorlarının asenkron ve DA
makinalarına kıyasla, güç/ağırlık ve döndürme momenti/akım oranları
daha yüksektir (Ocak, 2013).

Şekil 1: Farklı tipte motorların avantaj ve dezavantajları

Fırçasız

doğru

akım

motorlarının

faydalarının

yanında

bazı

dezavantajları da mevcuttur. Yüksek enerji yoğunluklu mıknatıslar
pahalıdır ve motorun maliyetini artırırlar. Mıknatıslar ve stator
manyetik alanı arasında senkronizasyonun sağlanabilmesi için rotor
konumunun belirlenmesi amacıyla sensörler kullanılmalıdır. Bu
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sensör uygulamaları beraberinde karmaşık elektronik devreler ve
farklı algoritmaları içerisinde barındırır (Erginer, 2009).
1. Elektronik Kart Tasarımı
Sürekli mıknatıslı fırçasız doğru akım motoru (SMFDAM) sürücüsü,
sensörlü tasarım için bünyesinde dört farklı elektronik kart barındırır.
Bu dört kartın tasarımı yapılırken en az gürültü ve elektronik
ekipmanların

sıcaklığının

minimum

seviyelerde

çalışmalarını

sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Yüksek ve verimli sürücülerin
elde edilmesinde kayıpları az olan elemanların seçilmesinin yanında
yapılan kart tasarımları da önemlidir. Farklı gerilim ihtiyacı olan
ekipmanlar için voltaj regüle kartı bulundurulur. Bu karttan gerekli
olan

kısımların

Anahtarlama
uygulanacak

ihtiyacına

elemanının
gerilimi

göre

beslemeleri

anahtarlamasıyla

sağlayan

kart

güç

sağlanmaktadır.
motor

fazlarına

kartıdır.

Sensör

pozisyonlarının algılanması ve buna göre hangi komütasyon evresinin
gerçekleşmekte olduğunun tespit edildiği yer hall sensör kartıdır.
Anahtarlama elemanlarının tetiklenmesi ve diğer çıkış birimlerinin
aktif edildiği elektronik kart kumanda kartıdır. Mikroişlemci ve
çevresel birimleri bu kısımda yer almaktadır. Kontrolcü bazen PIC
(Programmable

Interface

Controller)

ailesinden

bir

kontrolcü

olabilirken (Hasen & Salim, 2013), bazen STM32 ailesinden bir
kontrolcü olabilmektedir (Özbay, Közkurt, Dalcalı, & Tektaş). Farklı
görevlere sahip elektronik kart tasarımları arasında kat kat geçişleri
sağlayan iletkenler yüksek iletkenliğe sahip pirinç gibi malzemeler
kullanılması önemlidir (Sedat, YILMAZ, & TİRYAKİ, 2020).
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Sürücü tasarımında bulunan elektronik elemanlarının kart üzerinde
bulunduğu konumları da oldukça önemlidir. Kontrol kartı tasarımında
işlemci besleme girişlerinde oluşacak gerilim dengesizliklerini
önlemek için kullanılan kapasitörler, işlemciye oldukça yakın
konumlandırılmalıdır. Analog ölçümlerle dijital ölçümlerin yapıldığı
pinler ve yolları birbirinden uzak tutulmalıdır. Bu sayede parazitlerin
oluşması engellenmeye çalışılır. Harici sinyal üreteci olan osilatörler
varsa işlemciye oldukça yakın konumlandırılmalıdır. Güç kartı
tasarımı

bütün

güç

anahtarlama

elemanlarının

tetiklenmesini

gerçekleştirir. Yüksek güç anahtarlamalarının yapıldığı bu kısımda
aşırı ısınmalar meydana gelmektedir. Bu ısınmaların önüne geçmek
için bir takım önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin

başında

anahtarlama elemanlarının soğutma alüminyum gövdelere montajının
gerçeklemesidir. Ayrıca anahtarlama elemanı tetiklemesinin yapıldığı
pinlere olan uzaklığın artması farklı fazların komütasyonlarında
zaman kayma problemlerini oluşturacaktır (Sedat et al., 2020).
2. Motor Kontrol Yöntemi
Fırçasız doğru akım motorları da diğer dc motorlar gibi half bridge
yöntemiyle tetiklenirler. Faz sayısına yada farklı çalışma prensiplerine
göre half bridge yapıları değiştirilerek motor kontrolü sağlanır.
Anahtarlama

elemanları

bu

devrelerim

en

önemli

parametrelerindendir. Güç elektroniği çalışmalarında FET ve IGBT ler
yoğun

olarak

kullanılmaktadır

(CANDAN,

2020).

Kullanım

kolaylıkları, düşük iç dirençleri ve yüksek hızlarından dolayı tercih
edilmektedirler.

Şekil

2

de

yoğun

kullanılan

anahtarlama

9

elemanlarının

farklı

durumlarda

birbirleri

ile

kıyaslanmaları

verilmiştir. Bu anahtarlama elemanlarının seçilmesi verim ve güvenlik
parametreleri dikkate alındığında hassas bir nokta haline gelirler.
Özellikle daha yüksek güçler anahtarlama yapıldığında eleman seçimi
zorlaşmaktadır. Bu da beraberinde bazı sürme devreler olarak bazı
topolojileri zorunlu kılar.

Şekil 2: Güç elektroniğinde kullanılan farklı anahtarlama elemanlarının özellikleri

Darbe

Genişliği

Modülasyonu

(PWM),

pulse

width

modulation yani sinyal genişlik modülasyonu olan bu teknik, sinyal
işleme veya sinyal aktarma gibi elektronik devrelerde veya elektrik
makineleri gibi özel uygulama alanlarında da yer alan bir
tekniktir. PWM tamamen anahtarlama ile gerçekleştirilmektedir.
PWM ile birlikte duty cycle (görev döngüsü) da sık kullanılan
terimlerdendir.
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Şekil 3: PWM şekli ve farklı duty cycle örnekleri

PWM yöntemiyle dc motor sargılarına anahtarlama voltajları
uygulayarak akımı değiştirir. Stator sargılarındaki etkin gerilime bağlı
ortalama akım, torku ve dolayısıyla motorun hızını belirler. PWM,
indüktif bir yük aracılığıyla akımı kontrol etmenin verimli ve
kullanışlı bir yoludur. Ana parametre, stator endüktansı ve direnci
olan motor özelliklerine bağlı olan PWM frekansıdır. PWM frekansı
sürücü performansını iki şekilde etkiler: PWM frekansı çok düşükse,
büyük bir akım dalgalanmasına neden olur ve sonuç olarak, büyük
tork dalgalanması. PWM frekansı çok yüksekse, sürücü transistörleri
AÇIK ve KAPALI durumları arasında her geçişte önemli ölçüde güç
harcadığından sürücünün güç verimliliği düşer (Kara, 2017).
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3. Geleneksel Mosfet Sürme Teknikleri
PWM bazlı sürme işlelerinde anahlarma elemanları low side ve high
side şeklinde ikiye ayrılırlar. High ya da low olma durumu
anahtarlanacak elemanın anahtarlama ucunun referans alınacak
noktaya göre adlandırılmasından kaynaklanır. Şekil 4 de görüldüğüne
göre gnd ucu referans noktası olan anahtarlama elemanları low side ve
diğerleri high side şeklinde adlanıdırılırlar. Low side anahtarlama
elemanlarının tetiklenmesi için source ya da emitter ucu gnd de
olduğundan drive ucunun gate ucuna bağlanması yeterli olmaktadır.
Fakat high sigh sürme için referans noktasındaki gerilim değişken
olduğundan anahtarlaması daha zordur.

Şekil 4: 3 fazlı motor için örnek tetikleme devresi

12
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3.1. Harici beslemeli gate sürücüler

Şekil 5: Harici beslemeli gate sürücü örnek devre

Bu sürme devresinde isminden de anlaşılacağı gibi besleme devresi
harici şekilde seçilmiştir ve izoleli yapıya sahiptir. İzoleli yapıda
olması sayesinde birçok avantaja sahiptir. İzole yapıda olması gürültü
anlamında olumlu etkiler sağlamaktadır. Özellikle PWM bölümünde
nerdeyse %100’e varan duty cycle oranında çalışabilmektedirler ve
günümüzde birçok uygulamada bu sürücü metodunu görmekteyiz.
Böyle bir sürücünün en büyük dezavantajı optokuplör elemanı sıcaklık
konusunda hassastır ve frekansın yükseltilmesinde engel oluşturur.
Motor sürücü devrelerinde anahtarlama elemanları üzerinde yüksek
gerilim ve akım değerlerini engellemek adına kullanılırlar. Yüksek
frekans değerlerinde hatalar muhtemeldir. Bu nedenle birçok sürücü
uygulamasında mikrodenetleyici katını yüksek gerilim katındaki
istenmeyen durumlardan korumak için optokuplörler kullanılmaktadır
(Ümİt Yavuzarslan, 2019).
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3.2. Şarj pompalı gate sürücüler

Şekil 6: Şarj pompalı gate sürücü örnek devre

Bu yöntemle ilgili gerilim katlayıcı tekniğiyle high side anahtarlama
elemanının kontrol edilmesini sağlar. Bu devrelerde devrede birçok
elemanın

bulunması,

anahtarlama

elemanlarının

anahtarlama

sürelerinin uzun olması bu devrenin olumsuz yönlerindendir.
3.3. Trafo kullanılan gate sürücüler

Şekil 7: Trafo kullanılan gate sürücü örnek devre
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Bir çok uygulamada karşımıza çıkan trafolu gate sürücüler izolasyon,
hız ve tasarımcı için geniş olanaklar sunmaktadır. Piyasada pulse
trafosu adında kullanılmaktadır. Trafo kullanıldığı için trafoya
uygulanacak minimum frekans sınırı ortaya çıkar. Bu değer trafonun
nüvesi ile ilgili olup daha düşük değerlere düşememesi trafonun
doyumuna yol açacağındandır.
3.4. Bootstrap gate sürücüler

Şekil 8: Bootstrap gate sürücüler

Bu devrelerin en önemli özelliği gerilim seviyesi değişen Vs ucu ile
devrenin kendi sıfır noktası (GND) arasındaki gerilim farkından zarar
görmesini engellemektir. Günümüzde bu yüzden bootstrap ve 600V650 V ile 1200V civarlarına kadar gerilim dayanımı sağlamaktadırlar.
Bu da yüksek güçlü motor sürücüler ve şebeke ile çalışan sistemler
için ayrıca önem taşımaktadır. Bu devrelerde %100 duty cycle ile
çalışmaya uygun değildirler. Özellikle %90 duty cycle oranından
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sonra gerekli şarj süresi çok kısaldığı için gerekli Cboot kapasitörü
için şarj değerine ulaşılamayabilir.
4. Bilgisayar Destekli Analizler ve Kontrol Yöntemleri
High side anahtarlama elemanı tetikleme topolojilerinde yapılacak
seçimler çalışılacak akım, gerilim, frekans, çevre şartları ve diğer
şartlara göre değişim gösterebilmektedir. Yapılacak seçim farklı
topolojilerle farklı avantajlar ya dezavantajlar meydana getirecektir.
Topoloji

seçimi

programları

gerçekleştirildikten

kullanılarak

kurulacak

sonra
devreler

farklı

simülasyon

önceden

analiz

edilebilmektedir. Matlab, Proteus gibi farklı simülasyon programları
bu noktada bize yardımcı olacaktır. Şekil 4’de temel 3 fazlı motor
PWM kontrol devresi verilmiştir.

Şekil 9: BLDC motor genel simülasyon tasarımı

Yukarıda Matlab, Simulink, PID denetlemeli, hız kontrollü, sensörlü,
üç fazlı bir dc motorun genel kontrolcü tasarımını görmektesiniz. Bir
çok çalışmada benzer tasarımlar yapılmıştır (Mohanraj & Sankaran,
2017). Temel mantık arzu edilen hız değerine göre sensörlerden alınan
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bilgiler işlemcide değerlendirildikten sonra anahtarlama elemanları
tetiklenerek gerekli komütasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu
tetikleme işlemlerinden sonra PWM uygulanan motorda oluşan
hareketten eş zamanlı hız bilgisi alınır. PID denetleme gibi
denetlemelere tabi tutularak hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Devrede PID kontrol sağlandığı için bu devre kapalı çevrim kontrol
olarak da adlandırılmaktadır. Açık çevrim kontrol kullanmakta
mümkündür.
Açık Çevrim Kontrol Sistemi: Açık çevrim kontrol sistemi çıkış
denetlemesi yapmaz. İstenile arzu değeri ile çıkış değeri hiçbir zaman
kıyaslanmaz. Bu yüzden geri besleme sinyali bulunmaz. Bu sistemler
normalde giriş ve çıkış bağlantıları önceden belli olan değişkenlik
göstermeyen sistemlerde kullanılır. Açık çevrim sistemlerde çıkısın
ölçülmesi ve geri beslenmesi söz konusu değildir (Özel, 2009).
Kapalı (Geri Beslemeli) Çevrim Kontrol Sistemleri: Kapalı çevrim
kontrol sistemleri kontrol edilen çıkış değişkeninin ölçülüp geri
beslenerek arzu edilen giriş değişkeni ile karşılaştırıldığı kontrol
sistemidir. Sistemin çıkısı, arzu edilen çıkış değerini sağlayacak
biçimde giriş büyüklüğü ile ayarlanır (Özel, 2009). SMFDAM
sürücülerinde kapalı çevrim kontrol sistemleri kullanılarak hız
kontrolü gerçekleştirilebilir. Kapalı çevrim kontrollerinden PI, PD,
PID

gibi

kontrol

çeşitleri

sistem

özelliklerine

göre

seçilir.

Kullanılacağı yere göre verimi değişkenlik gösterir.
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PID kontrolör yapısı oransal, türevsel ve integral parametrelerinin
birleşmesiyle oluşur. Bu sebeple bazen 3-modlu kontrolör olarak da
bilinmektedir. İntegral bileşeni yükte oluşan büyük değişimler
nedeniyle oluşan oransal ofseti azaltmak veya yok etmek için
kullanılır. Türev bileşeni salınım eğilimini ve oluşumunu azaltır ve
hata sinyalini önceden fark edebilen bir etki sağlar. Türev bileşeni
özellikle ani yük değişimlerinin olduğu durumlarda çok kullanılışlıdır.
Başka bir deyişle PID yöntemi bir veya iki kontrol bileşeninin ölçülen
hata değerini kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutamadığı sistemlerde
ve bu sistemlerde meydana gelen hızlı ve yüksek miktardaki yük
değişimleri

içeren

süreçlerde

kullanılır

(Ersalı,

2019).

Şekil 10: Genel PID gösterimi

Oransal parametre, yükselme süresinin azalmasında rol oynarken
kalıcı durum hatasını gidermede etkili değildir. İntegral parametresi
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kalıcı durum hatasını ortadan kaldırır fakat geçici olan cevapları kötü
hale getirebilir. Türev parametresi sistemi daha kararlı duruma getirir,
üst aşımı azaltır ve geçici sistem cevaplarını iyileştirir.
Yükselme süresi: Sisteme ilk enerji verilmesinden itibaren, çıkış
sinyalinin belirlenmiş değerin yaklaşık olarak %90ına ulaştığı ana
kadar geçen süre olarak tanımlanır. Oransal kazanç bileşeninin
artırılması yükselme süresini azaltırken, integral bileşeni ve türev
bileşenindeki değişimin bu süre üzerinde pek etkisi yoktur. Oransal ve
integral bileşenleri oransal ofset değerini ya da diğer bir deyişle
referans ayar değerinin üstündeki ve altındaki üst aşım miktarını
artırırken, türev bileşeni üst aşım değerini azaltır. Oturma süresi:
belirlenmiş olan değer civarında oluşan salınımların, tasarımcı
tarafından ihtiyaca göre belirlenmiş olan bir alt limite düşmesi için
gereken süredir. Oransal ve integral kazançlar belirlenmiş değere
kalıcı bir şekilde ulaşmada geçen süreyi (oturma süresi) artırırken,
türev kazancı bu süreyi azaltır. Çoğu zaman her tasarımcı oturma
süresinin düşük olmasını ister. Oransal kazanç arttırıldığında kalıcı
durum

hatası

azalır

ancak

sıfırlanmaz,

integral

kazancının

eklenmesiyle kalıcı durum hatası ortadan kaldırılır. Türev kazancının
değişimi kalıcı durum hatasının değişimine etki etmez (Ersalı, 2019).
Ancak sezgisel algoritmalar tabanlı PID kontrolör uygulamaları gibi
çok fazla hesap kriterleri bulunan uygulamalarda PID kontrolcü
tasarlamak aşırı zaman ihtiyacı gerektirebilir. Bunun yerine daha basit
olan PD ve PI seçimleri yapılabilir (Ozdemir & Mucuk, 2017) . Farklı
kontrol yöntemleri farklı sistemler için verimli olabilir. Örneğin
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(TABAK, 2020) çalışmada PD kontrol yönteminin sistem için PID
kontrolcü ile kıyaslanması sağlanmış ve Pd kontrolcünün daha verimli
olduğu görülmüştür (TABAK, 2020). PI kontrol normalde doğrusal
motor kontrolü için uygundurlar. Ancak pratikte, birçok doğrusal
olmayan faktör BLDC motorlarını etkiler. Doğrusal olmayan bir çok
parametrenin FDAM ı etkileyeceği için kullanılması uygun değildir
(Ibrahim, 2015).
5. Şaft pozisyonu ve Komütasyon
BLDC motorlarda hareket stator fazlarının belirli bir sıra içerisinde
anahtarlaması ile başlar. Bu sürücü tarafında elektronik olarak
gerçekleştirilmektedir (Luo, Cao, Wu, Yang, & Zheng, 2012). Bu
sıranın belirlenmesi rotor konumunun tespit edilmesi ile sağlanır.
Sabit mıknatıstan oluşan rotor konum değiştirirken etrafındaki
manyetik alanda bir değişim meydana gelir. Belirlenen rotor konumu
sayesinde sürücü devresinde bulunan ilgili yarı iletken anahtarlama
elemanları iletime geçirilerek enerjilendirilmesi sağlanır. Ayrıca bu
sürücü devresi yardımıyla yarı iletken anahtarlama elemanlarının
tetikleme uçlarına uygulanan darbe genişlik modülasyonu (PWM)
değiştirilerek hız kontrolü de yapılabilmektedir (CANDAN, 2020).
Şekil 11’de 3 fazlı bir dc motor hall sensör yerleşimi ve hall sensör
çıkışlarına göre komütasyonları gösterilmiştir. 3 fazlı SMFDA
motorunun 6 adımdan oluşan bir komütasyon düzeni ile sürülmesi
görülmektedir. A, B ve C motor fazlarıdır. Komütasyon enerjilenme
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durumları AB – AC – BC – BA – CA – CB şeklinde olur (Ocak,
2013), (CANDAN, 2020).

Şekil 11: 3 fazlı SFDAM ve hall sensör gösterimi

Rotor pozisyonunun belirlenmesi için alan (hall) etkili pozisyon
sensörleri ya da optik (Encoder) pozisyon sensörleri kullanılabilir.
Şekil 11’de gösterilen komütaston sıralamasına göre anahtarlama
elemanlarının çalışabileceği gerilim seviyesinde gate ya da base
uçlarına PWM sinyalleri gönderilerek motorun hareketi başlatılır.
Rotor pozisyonu alan (hall) etkili pozisyon sensörlerinden alındığı gibi
optik

(encoder)

pozisyon

sensörlerden

de

alınabilir.

Burada

anahtarlama elemanı olarak kullanılan mosfet kullanılmaktadır. IGBT
kullanılan uygulamalar da vardır (Hasen & Salim, 2013).
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Şekil 12: 3 fazlı BLDC motorun 6 adet mosfet ile tetikleme devresi

Alan etkili sensörler: Rotor mıknatısı ile arasındaki manyetik alanı
algılayarak oluşan potansiyel farka göre çıkışında lojik sinyal veren
sensörlerdir. Stator akımlarının oluşturduğu manyetik alandan
etkilenmemeleri için sargılardan yeteri kadar uzağa yerleştirilmesi
gerekir. Bu işlem oldukça karmaşıktır çünkü hatalı yerleştirme ile
pozisyon yanlış okunabilir ve anahtarların doğru tetiklenmemesi
sorunu ile karşı karşıya kalınabilir (Bayraktar, 2015 ).
Ayrıca sıcaklık değişimlerine karşı hassastırlar. Yüksek sıcaklıklarda
yanlış sonuç verebilirler. Bu dezavantajlara sahip olsalar da
endüstriyel

uygulamalarda

yaygın

bir

kullanıma

sahiptirler.

(Mökükcü, 2014) ve (Das et al., 2016) çalışmalarında şaft pozisyonu
öğrenmek için hall sensörler kullanmışlardır.
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Şekil 13: Optik (encoder) pozisyon sensörleri

Optik sensörler: Rotorun pozisyonunu çok daha hassas bir şekilde
belirleyebilmektedir. Işık kaynağı tarafından gönderilen ışın, %50
geçirgenliğe sahip sabit diskten geçerek hareketli olan diske varır.
Hareketli diskten geçen ışın demeti, ışığa duyarlı yüzeyi olan optik
sensöre geri dönerek anlamlı elektrik sinyaline dönüştürülür. Çıkış
sinyali DA olduğu için filtreleme ya da doğrultma gereksinimi yoktur.
Dezavantajları oldukça maliyetli ve kirli ortamlarda ki algılama
hassasiyetinin düşük olmasıdır (Bayraktar, 2015).
Bütün bu çalışmaların dışında sürücü için güvenlik önlemlerin
alınması gerekmektedir. Bu güvenlik önlemlerinin başında akım,
gerilim,

sıcaklık

ölçümleri

yer

almaktadır.

Bu

değerlerin

değerlendirilebilmesi için öncelikle sağlıklı şekilde ölçülüyor olmaları
gerekmektedirler.
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6. Akım Gerilim Ölçümleri
Sürücü üzerinde aktif olarak denetlenen parametrelerden biri de
gerilimdir. DC bara gerilimi, batarya gerilimi gibi birçok farklı amaç
için gerilim ölçümleri gerçekleştirilebilir. Bu gerilim ölçümleri aynı
devre ile 0- 1000VDc ölçmek mümkündür fakat hata payları yüksek
olacaktır. Şekil 13’de bu problemin önüne geçecek şekilde farklı
kademelere izin veren ve anahtarlama pozisyonuna göre opamptaki
yükselteç katsayısını artıracak şekilde gerilim ölçümü sağlanmıştır.
Gerilim değerleri istenen bölge 0-20 V gibi küçük aralıklarda kalacak
olursa direnç değerleri uygun hale getirilerek anahtarlamasız sabit bir
devre ile ölçümleri gerçekleştirmek mümkündür (Lingkai, Qian,
Honghai, & Xinghui, 2020).

Şekil 14: Kademeli dc gerilim ölçüm devresi
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Sıcaklık değişimlerinden devrenin genel empedansının değişimi ihmal
edildiği durumlarda ya da bu hata payının ihmal edilebilir olduğu
durumlarda akım ve gerilim aynı devre üzerinden algılanabilir.
Gerilim tespiti yaptıktan sonra ohm kanunu gereği akımı da tespit
edilebilir. Ya da akım ölçümleri farklı bir devre ile gerçekleştirilebilir.

Şekil 15: DC akım trafosu ile gerilim ölçümü

Şekil 16: Şönt direnç yöntemiyle akım ölçümü
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DC akım tespiti için geleneksel iki yöntem mevcuttur. Birinci
yönteme göre DC akım trafosu kullanarak ölçüm gerçekleştirmektir.
Elektronik devre yoğun şekilde olduğu için pahalı bir seçenektir.
Diğer yöntemde düşük şönt dirençli şekilde ölçüm gerçekleştirmektir.
Şönt direnç yönteminde kayıplardan dolayı tercih edilmemektedir
(Kimura, 2013). Geleneksel yöntemler dışında ölçüm metotları da
bulunmaktadır.

Gerçekleştirilmek istenen devreye göre seçimler

gerçekleştirilmelidir.
7. Rejeneratif frenleme
Motor kontrolünde fren durumunda elektrik enerjisinden mekanik
enerjiye çevrilmiş enerji tekrardan elektrik enerjisine çevrilip
depolanabilir. Fırçasız motorun enerjisi kesilir motorun kendi
ivmesiyle dönmesi sağlanır. Bu safhada üretilen zıt EMK değeri
yükselten çevirici ile bataryayı şarj edecek gerilim seviyesine
dönüştürülür. Rejeneratif frenleme kullanılarak o anki enerjinin %6,21
i geri depolanmıştır (CANDAN, 2020). Ayrıca rejeneratif frenleme
kullanılarak mekanik fren kayıpları yoktur yada fren ömürleri fazladır
(Ocak, 2013). Elektrik makinesi jeneratör modunda çalıştığı yani
rejeneratif frenleme

yapıldığı

bu durumda

Yapılan deneyler

sonucunda rejeneratif frenlemenin enerji performansına ve menzil
şartlarına katkısı saptanmıştır (Roberto Cipollone, 2014).
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8. Sürücü testleri
Sürücü tasarımı tamamlandıktan sonra bazı özelliklerinin kontrolden
geçirilmesi gerekmektedir. Bilgisayarlı destek programlarındaki elde
edilen verilerle gerçek ölçüm değerleri kıyas edilir. Olumsuz durumlar
varsa tekrar değerlendirmeye alınabilir. Temel olarak sürücü aşağıdaki
testlere tabi tutulmalıdır.
•

Sürücü hız bilgisi kontrolü için teker üzerinden takometre ile
hız

değeri

ölçülüp

kontrolcüdeki

hız

değeri

ile

karşılaştırılmıştır.
•

Ölçü

aletlerinden

gerilim

ve

akım

bilgileri

sürücü

kontrolcüsünde ölçülen akım ve gerilim değerleri ile
karşılaştırılmıştır.
•

Osiloskop ile hall sensör algılama durumları takip edilmiş ve
anahtarlama durumları kontrol edilmiştir.

•

Termal

kamera

kullanılarak

bölgesel

aşırı

ısınmalar

gözlemlenmiştir.
•

Motor kalkış akımları kontrol edilmiştir. Her motorun kalkış
akımları büyüktür, fakat nominale gelme süresine önemlidir.
Örnekte 750 milisaniyede kararlı hale geçmiştir.

•

Tam frenleme durumlarına bakılmış ve 19 a akım çekmiştir ve
bu

duruma

sürücünün

dayanımına

bakılmıştır

Yavuzarslan & Tosun, 2019).
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GİRİŞ
Çağımızın en büyük problemlerinden biri de küresel ısınmadır. Bilim
insanlarının yaptığı çalışmalar dünyamızı kendi ellerimizle yaşanmaz
bir hale getirdiğimizi göstermektedir. İklimlerin değiştiği ve bu
değişimlerin sebebinin insan faaliyetlerine bağlı olduğuna dair kanıtlar
son yıllarda daha da güçlenmiştir. Dünyanın kara yüzeyi 19. yüzyılın
sonlarından bu yana 0.6 °C ısınmıştır. Fosil yakıt kullanımının devam
ettiği senaryoda, 2100 yılına kadar dünya yüzeyinin 1.4 °C ile 5.8 °C
arasında ısınacağı öngörülmektedir. Küresel ısınma ile yüzey
sıcaklığında meydana gelen 2 °C’lik artış milyonlarca insanı sel,
kuraklık, salgın hastalık ve içme suyu kıtlığı gibi problemler ile karşı
karşıya bırakacaktır (Kovats & Haines, 2005). Bu durum dünyayı
başka enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Fosil kaynakların dışındaki
kaynaklar arasında ise yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları olarak günümüzde güneş enerjisi,
rüzgar enerjisi ve termal enerji kullanımı en başta gelen kaynak
türleridir. Bu alanlarda çok çeşitli çalışmalar ve araştırmalar
yapılmaktadır (Ağaçayak, A.C., et al., (2018), Ağaçayak, A.C., Yalçın
G.&Neşeli, S., (2019), Ağaçayak, A.C.,&Terzioğlu, H.,(2018).
Çevresel sorunların temelini COx emisyonu oluşturmaktadır. Yapılan
çalışmalar COx’in büyük çoğunluğunun taşıtlardan kaynaklandığını
göstermiştir. ABD’de yapılan bir araştırma fosil yakıt kullanan
araçların elektrikli araçlara göre %27 daha fazla küresel ısınmaya yol
açacak kirlilik yarattığını göstermiştir (Kintner-Meyer, Schneider, &
Pratt, 2007).
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Atmosfere bırakılan sera gazlarının azaltılması için yapılabilecek en
etkili önlemlerin başında fosil yakıt kullanımının azaltılması
gelmektedir. Bu durum içten yanmalı motorlu araçlarının kullanımının
azaltılması ile mümkündür.
Günümüzde elektrikli araçlar gündeme yeni gelmiş gibi gözüksede
elektrikli araçlar üzerine yapılan çalışmalar içten yanmalı motorlar
üzerine yapılan çalışmalardan eskiye dayanmaktadır. Profesör
Straitingh tarafından Hollanda’da 1835 yılında geliştirilen ilk
elektrikli araç modeli, 19. Yüzyılın sonlarında Avrupa ve Amerika’lı
şirketler tarafından üretilip satılmıştır. Yapılan incelemelerde 1900’lü
yılların başlarında Amerika’da kullanılan elektrikli araç sayısının içten
yanmalı motorlu araç sayısından fazla olduğu belirlenmiştir (Şenlik,
2015).
Fakat elektrikli araçlar insanların menzil, hız, maliyet gibi isteklerini
yeterince karşılayamadığından bu araçlara olan ilgi günden güne
azalmıştır. Günümüzde elektrikli araçların menzil sorununu çözmek
için

yapılan

çalışmalar

devam

etmektedir

(Kerem,

2014.

Ağaçayak&Sungur,2019).
Bu araçların dış yüzeylerinin oluşturulduğu malzeme (Neşeli. S., et al.,
(2019) ve şekilsel yapısının rüzgara karşı gösterdiği dirence (Neşeli. S.,
et al., (2018) kadar bir çok çalışmalar yapılarak. Enerji tüketimini

artıran problemler çözülmeye çalışılmaktadır (Neşeli. S., et al., (2018).
Ayrıca özellikle batarya teknolojisinde yaşanan gelişmeler elektrikli
araç sektörünü tekrardan canlandırmıştır. Bataryaların depolama
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kapasitelerinin arttırılması, ağırlıklarının azaltılmasıyla elektrikli
araçlar

otomotiv

sektöründe

yeniden

hâkimiyet

kurmaya

başlamışlardır (Çarkıt & Alçı, 2017).
Günümüz elektrikli araçlarında enerji yoğunluklarının yüksek olması,
hafif olmaları ve düşük hafıza etkisine sahip olmaları gibi nedenlerden
dolayı lityum iyon piller kullanılmaktadır. Fakat lityum iyon gibi
gelişmiş pil teknolojileri şarj – deşarj döngüsünde diğer pillere göre
daha çok kontrol gerektirir. Bu durum bu pillerin kullanımında önemli
işleve sahip olan Batarya Yönetim Sistemi (BYS) kavramını ortaya
çıkarmıştır.
Bu çalışmada elektrikli araç sistemlerinin önemli bileşenlerinden olan
batarya yönetim sistemleri üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve
batarya yönetim sistemlerinin genel özelliklerinden bahsedilmiştir.
1. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ
Batarya, pil hücrelerinin seri – paralel bağlanması ile oluşturulan pil
paketlerine verilen isimdir. Bataryaların etkin ve verimli bir biçimde
kullanılabilmesi için batarya yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır.
Batarya yönetim sistemleri üç bölümden oluşur bunlar; koruma,
yönetim ve dengelemedir. Bu sistemler içinden batarya paketinin
sağlığı açısından en önemli olan sistem dengeleme sistemidir. Çünkü
dengeleme sistemi olmayan batarya paketlerinde hücre gerilimleri
zamanla farklılaşacak ve bu durum batarya paketinin kapasitesine ve
ömrüne önemli ölçüde etki edecektir. Batarya yönetim sistemleri;
batarya hücrelerinin şarj – deşarj durumlarını kontrol ederek her
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hücrenin dengeli bir biçimde şarj – deşarj olmasını sağlayan, her pil
hücresinin akım, gerilim, sıcaklık gibi parametrelerini izleyen ve bu
değerleri

kullanıcıya

raporlayarak

sistemin

belirlenen

sınırlar

içerisinde çalışması için gerekli kontrol işlemlerini yapan birimlerdir.
1.1. Batarya Yönetim Sistemlerinde Hücre Dengeleme
Batarya yönetim sistemlerinde hücre dengeleme metodları aktif ve
pasif dengeleme olarak ikiye ayrılır (Cao, Schofield, & Emadi, 2008).
Aktif dengeleme sistemleri enerji aktarımını esas alır. Bu sistemlerde
gerilim seviyesi yüksek olan pil hücresinden düşük olan pil hücresine
enerji aktarımı yapılarak hücreler dengelenir. Pasif dengeleme
sistemlerinde ise fazla enerji ısıya dönüştürülerek harcanır bu sayede
tüm sistemin dengede kalması sağlanır.
1.1.1. Pasif Dengeleme Sistemleri
Pasif dengeleme sistemi hücre dengeleme sistemleri arasında en basit
yöntemdir. Bu yöntemde gerilim seviyesi yüksek olan hücre kendisine
paralel bağlanmış bir direnç üzerinden deşarj edilerek gerilim seviyesi
batarya paketindeki en düşük gerilimli hücreye eşitlenir. Pasif
dengeleme yöntemleri, düşük maliyetleri, karmaşık olmayan yapıları
ve kolay uygulanabilmeleri nedeniyle gerçek uygulamalarda yaygın
olarak kullanılmaktadır (Xu, Mei, & Wang, 2019). Bu yöntemin en
büyük dezavatajı yüksek enerjili hücrelerin enerjisinin ısı olarak
yayılması ve deşarj sırasında kullanıldığında pilin toplam kapasitesini
düşürmesidir. Şekil 1’de anahtarlamalı direnç yöntemine ait devre
şeması verilmiştir.
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Vitols (Vitols, 2014) yapmış olduğu çalışmasında pasif dengeleme
yöntemini kullanarak bir mikrodenetleyici tabanlı hücre dengeleme
sistemi oluşturmuştur. Çalışmasında hücrelerin dengelenmesi için şönt
dirençler kullanmıştır. Dengeleme direnci olarak 10W tel sargılı
direnç kullanan Vitols ortaya ucuz maliyetli ve karmaşık olmayan bir
sistem çıkarmıştır.

Şekil 1. Pasif dengeleme yöntemine ait devre şeması.

Ayrıca pasif dengeleme sistemlerinde Şekil 2’de görüldüğü üzere
direnç yerine MOSFET gibi yarı iletken elemanların kullanıldığı
uygulamalar da bulunmaktadır. Ismail (Ismail, Nugroho, & Kaleg, 2017)
pasif dengeleme sistemlerinde kullanılan direnç yerine MOSFET
kullandıkları çalışmalarında pilin dengeleme akımını mosfetin iç
direnci ile kontrol etmiştir. Aynı şekilde Xu (Xu et al., 2019) yapmış
olduğu çalışmada pasif dengeleme dirençleri yerine MOSFET
kullanarak yüksek güçlü düşük maliyetli bir sistem oluşturmuştur.
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Şekil 2. Mosfet temelli hücre dengeleme sistemi eşdeğer devresi (Xu et al., 2019).

Pasif dengeleme yöntemi ile hücrelerin aşırı şarj olması engellenebilir
ancak fazla enerji baypass direnci üzerinden boşa harcandığı için
batarya çalışma süresini iyileştirmek mümkün olmaz (Cadar, Petreus,
& Patarau, 2010).
1.1.2. Aktif Dengeleme Sistemleri
Aktif dengeleme sistemlerinde temel mantık enerjisi yüksek olan
hücreden düşük olan hücreye enerji transferidir. Aktif dengeleme
sistemleri içerisinde birçok yöntem mevcuttur.
Anahtarlamalı Kapasitör Yöntemi
Bu yöntemde Şekil 3’te görüldüğü gibi n tane hücreyi dengelemek
için n-1 kapasitör ve 2n anahtar gereklidir. Sadece iki durumu olduğu
için kontrol algoritması basittir. Hem şarj hem deşarj anında
kullanılabilir. Bu yöntemin bir dezavantajı ise nispeten uzun
dengeleme süresidir (Pascual & Krein, 1997).
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Şekil 3. Anahtarlı kapsitör hücre dengeleme topolojisi (Pascual & Krein, 1997).

Carmelo (Speltino, Stefanopoulou, & Fiengo, 2010) çalışmasında
anahtarlamalı kapasitör yöntemini kullanarak SOC ( State of Charge)
tahminine dayanan bir hücre dengeleme sistemi geliştirmiştir. Bu
sistem dengelenecek hücreleri belirlemek için Genişletilmiş Kalman
Filtresine (EKF) dayalı bir SOC tahmincisi kullanır.
Tek Anahtarlı Kapasitör Yöntemi
Bu yöntem anahtarlamalı kapasitör yönteminin bir türevi olarak
düşünülebilir. Şekil 4’te görüldüğü gibi yanlızca bir kapasitör
kullanılır ve n tane hücreyi dengelemek için n+5 anahtara ihtiyaç
vardır.
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Şekil 4. Tek anahtarlı kapasitör topolojisi (Daowd, Omar, Van Den Bossche, & Van
Mierlo, 2011).

Çift Katmanlı Kapasitör Yöntemi
Bu dengeleme yöntemi ile anahtarlamalı kapasitör yöntemi arasındaki
tek fark sistemin ikinci bir kapsitör katmanına sahip olmasıdır. İkinci
kapasitör katmanı sayesinde dengeleme süresi çeyreğe iner. Bu
yöntemde Şekil 5’te görüldüğü üzere n adet hücreyi dengelemek için n
adet kapasitöre ve 2n adet anahtara ihtiyaç vardır. Baughman
(Baughman & Ferdowsi, 2005) çift katmanlı kapasitör yöntemi
üzerine yaptığı çalışmasında dengleme kapasitörlerinin ek bir
kapasitör ile köprülediğinde hücre dengeleme sürelerinin büyük
ölçüde azaldığını gözlemlemiştir.
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Şekil 5. Çift katmanlı kapasitör yöntemi (Daowd et al., 2011).

Aktif dengeleme sistemlerinde enerjinin bir hücreden diğer hücreye
aktarımında

kullanılan

transformatörler

de

kapasitörler

kullanılabilir.

yerine
Bu

indüktörler

yöntemler

ve

kapasitörlü

yöntemlere kıyasla daha küçük bir dengeleme süresi sunsa da
transformatörler için nispeten daha yüksek maliyetlere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtarlamalı İndüktör Yöntemi
Bu yöntemde kontrol devresi tarafından komşu hücreler arasındaki
gerilim farkı hesaplanır ve dolu hücredeki fazla enerji indüktöre
depolanır. Ardından ilgili anahtarlar vasıtası ile fazla enerji diğer pil
hücresine aktarılır. Bu işlemler bütün hücreler dengeleninceye kadar
sürer. Temel anahtarlamalı indüktör topolojisi Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Anahtarlamalı indüktör yöntemi temel topolojisi (Phung, Collet, & Crebier,
2013).

Phung (Phung et al., 2013) anahtarlamalı indüktör yöntemi ile sekiz
hücrelik bir paketin dengeleme işlemini gerçekleştirmiş ve işlemin
deneysel sonuçlarını içeren kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır.
Tek Sargılı Transformatör Yöntemi
Anahtarlamalı transformatör olarak bilinen bu yöntem Şekil 7’deki
devre topolojisinde görüldüğü gibi anahtarlama transformatörü
aracılığı ile fazla enerjinin depolanmasına ve ilgili anahtarlar
kullanılarak fazla enerjinin zayıf hücreye aktarılmasına dayanır.

Şekil 7. Anahtarlamalı transformatör topolojisi (Caspar, Eiler, & Hohmann, 2014).
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Çok Sargılı Transformatör Yöntemi
Çok sargılı transformatör topolojisi Şekil 8’de gösterilmektedir. Bu
yöntem iki ayrı yapıda kullanılabilir. Birinci yapı Şekil 8-a’da görülen
flyback yapısıdır. Bu yapıda S1 anahtarı açıldığında transformatörde
manyetik

alan

depolanır

ve

anahtar

kapatıldığında

enerji

transformatörün sekonderine aktarılır. Şekil 8-b’de görülen forwards
yapısında ise gerilim farkı tespit edildiğinde en yüksek gerilime sahip
hücreye bağlanan transistör açılır ve enerji, bu hücreden diğerlerine
transformatör ve transistörlerin ters-paralel diyotları aracılığıyla
aktarılır (Zhi-Guo, Chun-Bo, Ren-Gui, & Shu-Kang, 2006).

Şekil 8. Çok sargılı transformatör topolojisi (Zhi-Guo et al., 2006).

Enerji Dönüştürücüleri ile Dengeleme Yöntemi
Bu yöntemde Şekil 9’da görüldüğü üzere her bir pil hücresine DC-DC
dönüştürücüler bağlanır. Yüksek verime sahip olan bu yöntem çok
fazla anahtarlama elemanı içerdiğinden dolayı uygulaması zor bir
yöntemdir. Cuk, buck-boost, flyback, rampa, tam köprü ve yarı
rezonant gibi çeşitleri mevcuttur.
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Şekil 9. DC-DC dönüştürücülere dayalı devre topolojisi (Zhi-Guo et al., 2006).

Lee (Lee, Duh, Chen, & Yang, 2005) çalışmasında hücre voltajlarını
dengelemek için çift yönlü Cuk dönüştürücünün analiz ve tasarımını
sunmuştur. Yapmış olduğu çalışmasında önerilen pil dengeleme
sisteminin sadece çift yönlü pil dengeleme performansını arttırmakla
kalmayıp, aynı zamanda dengeleme süresi boyunca anahtarlama
kaybını da azaltabileceğini göstermiştir.
1.2. Batarya Yönetim Sistemlerinde SOC (State of charge)
Değerinin Belirlenmesi
SOC (State of charge) değerinin belirlenmesi BYS (Batarya Yönetim
Sistemi)’nin önemli işlevlerinden biridir. SOC değeri doğrudan
ölçülemez, yalnızca doğrudan ölçüm değişkenleri kullanılarak tahmin
edilebilir. Normalde SOC değeri kalan pil kapasitesi ile toplam pil
kapasitesinin oranıdır. Ancak pilin toplam kapasitesi sıcaklık, şarjdeşarj hızı, çevirim ömrü, kendi kendine deşarj gibi faktörlerden
etkilenir. Bu yüzden SOC değerinin doğru olarak tahmin edilebilmesi
için bu değerler dikkate alınmalıdır. Literatürde SOC değerinin
belirlenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır.
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Kong (Ng, Moo, Chen, & Hsieh, 2009) çalışmasında lityum iyon
pillerin şarj durumunu tahmin etmek için coulomb sayma yöntemini
kullanmıştır. Bu yöntemde giren ve çıkan akımlar ölçülerek kalan
kapasite hesaplanır. Uzun süreli izleme ve kayıt gerektiren bu yöntem,
gerçek zamanlı SOC tahmini için pratik değildir. Coulomb sayma
yönteminin doğru sonucu verbilmesi için akım ölçümünün hassas
olarak yapılması ve ilk andaki SOC değerinin doğru olarak
belirlenmesi gereklidir.
Li (Li, Barillas, Guenther, & Danzer, 2013) çalışmasında klasik
yöntemlerin dışında SOC değerini belirlemek için genişletilmiş
kalman filtresi yaklaşımını kullanmıştır. Çalışmasında SOC tahmin
yaklaşımlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma sunmuştur.
SOC tahmin etmek için yapay sinir ağı tabanlı modeller de
bulunmaktadır. Wei (He, Williard, Chen, & Pecht, 2014) çalışmasında
ölçülen akım ve gerilime bağlı olarak SOC tahmininde yapay sinir ağı
tabanlı bir pil modeli geliştirmiştir ve bu tahmindeki hataları azaltmak
için ise kalman filtresinden faydalanmıştır.
Sun (Sun, Hu, Zou, & Li, 2011) çalışmasında SOC tahmininde
uyarlamalı kalman filtresi yöntemini sunmuştur. Yapmış olduğu
deneyler sonucunda uyarlanabilir kalman filtresi metodunun SOC
tahmininde iyi sonuçlar verdiğini gözlemlemiştir. Sun farklı kalman
filtresi algoritmalarının karşılaştırmasını yaptığı çalışmasında önerilen
yöntemin diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlara sahip olduğunu
göstermiştir.
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Xu (Xu, Mi, Cao, & Cao, 2013) empedans modeline göre lityum-ion
pillerin SOC değerini tahmin etmek için yeni bir modelden
bahsetmiştir. Çalışmasında empedans modelini oluşturmak için yeni
bir tanımlama yöntemi önermiştir.
Pop (Pop et al., 2006) ise elektromotor kuvvet (EMF) ölçümünü ve
şarj ve deşarj sırasında akım ölçümü ve entegrasyonunu birleştiren
yeni bir SOC gösterge sistemi geliştirmiştir. Bu sayede çok çeşitli yük
akımları ve geniş bir sıcaklık aralığında %1 hata payı ile SOC
tahmininde bulunmuştur.
Hücre dengeleme ve SOC değerinin belirlenmesinin dışında batarya
yönetim sisteminin temel görevi bataryanın güvenli sınırlar içerisinde
kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle şarj ve deşarj işlemi sırasında
her bir hücrenin güvenli çalışma sınırları içerisinde tutulabilmesi için
batarya yönetim sisteminin hücre voltajlarını hassas olarak ölçmesi
gereklidir. Bununla birlikte bir batarya yönetim sistemi batarya
paketinin toplam gerilimini ve paketten çekilen akımı da ölçmelidir.
Bu değerler bataryanın güvenli sınırlar içerisinde çalışmasını
sağlamak için gereklidir. Batarya paketlerinde kullanılan lityum
temelli hücreler sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastırlar. Bu
yüzden her hücrenin sıcaklıklarının takip edilmesi ve sınırlar dışına
çıkıldığında sisteme müdehale edilmesi gereklidir. Her hücrenin
sıcaklık değerinin ölçülemediği durumlarda sıcaklık sensörleri batarya
paketinin uygun noktalarına konularak hücre sıcaklıkları tespit
edilmelidir.
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Fakat batarya yönetiminin etkisiz kaldığı önlemez durumlar
oluştuğunda (aşırı akım çekilmesi, sıcaklığın yükselmesi vb.) BYS
sisteme müdahele etmeli ve batarya paketini yükten ayırmalıdır.
SONUÇ
Çevreci bakış açısının günden güne yayılmasıyla birlikte elektrikli
araçlara olan ilgi giderek artmıştır. Bununla birlikte elektrikli araçların
performanslarının iyileştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar hız
kazanmıştır. Elektrikli araçların temel enerji kaynaklarından olan
bataryalar elektrikli araçların performanslarına doğrudan etki eder.
Batarya sisteminin verimli, güvenli ve uzun ömürlü olabilmesi için
batarya yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır. Sağlıklı çalışan bir
batarya yönetim sistemi araç güvenliğini önemli ölçüde arttıracağı gibi
bataryanın verimli kullanılması sağlayacağı için günümüzde elektrikli
araçların temel problemi olan düşük menzil sorununa da çözüm sunar.
Bu nedenle batarya yönetim sistemlerine elektrikli araçların en önemli
bileşenlerinden biri olarak bakılabilir.
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1. GİRİŞ
Elektrikli araçların geliştirilmesi elektrik motorunun buluşundan beri
150 yıllık bir geçmişe sahiptir (Situ; Tang, Tang, Kusumadi, & Chuan,
2013). Elektrikli araç ismi 1830’lu senelerde ilk kez duyulmaya
başlamıştır. İlerleyen zamanla beraber 19. yy bitişindeyse ticari
anlamda yapılması ihtimali olan elektrikli araçlar ortaya çıkmıştır.
Elektrikli araçlar bu kadar uzun bir zamanı arkasında bırakmış
olmasına rağmen, içten yanmalı motora sahip olan araçlar daha
revaçta olmuşlardır. İçten yanmalı araçların revaçta olmasının sebebi
ise elektrikli araçların elektrik enerjisini depo etme problemidir. İçten
yanmalı araçlarda kullanılan petrolün enerji yoğunluğu daha fazla
olduğu için kilo olarak az ve boyut olarak küçük olan araçların ortaya
çıkmasını sağlamıştır. İçten yanmalı araçlar diğer araçlara göre
performans

ve

mesafe

parametrelerinde

günümüz

zamanında

kullanıcılar tarafından rağbet edilmektedir. Ancak bozulan ekolojik
dengenin etkisiyle çevre dostu elektrikli araçlara olan ilgi gün be gün
artmaktadır. (Bozkurt, 2012) (Güner, 2013). Ülkeler, 1980’li yıllarda
elektrikli araçların çevresel üstünlükleri sebebiyle bu araçlara karşı
ilgi duymaya ve elektrikli otomobil programları için resmi olan
kaynaklardan maddi yardım vermeye başlamışlardır. ABD Enerji
Bakanlığı’nın yardımıyla ETX-1 aracı 1980 ‘lü senelerin ortalarında
geliştirilmiş olmakla birlikte, bu araçta ileri AA sürücü kullanılmıştır
(Şenlik, 2015).
Telemetri bir tesis ya da sistemin, uzaktan kablolu veya kablosuz
olarak gözlemlenmesi veya kontrol edilmesini sağlayan bilgi kontrol
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sistemidir. Bu bilgi kontrol sistemi vasıtasıyla uzak cihazları izleyen
ve kontrol eden geniş alanlı uzaktan cihazlar izlenebilir (Khair, Lopez,
Ng, Ghaem, & Olson, 2005). Sistem, olayları tetiklemek için cihazları
sürekli olarak izleyen çok sayıda sensör arayüz modülü bulundur.
Sensör arayüz modülleri, bilgileri standart harici iletişim sistemleri
aracılığıyla bir ana sisteme toplayan, işleyen, depolayan ve ileten en
az bir veri toplama modülüne iletir. Ana bilgisayar modülü, bilgileri
alır, kaydeder, işler ve ağa iletir. Bilgi daha sonra istenilen yere
aktarılır ve isteyen kişiler tarafından erişilebilir (Cunningham et al.,
2000).
Bir araca monte edilmek üzere bir mobil otomotiv telemetri sistemi
genel anlamda şunları içerir:
▪ Aracın operasyonel işlevlerini izlemek ve operasyonel bilgi
üretmek için teşhis yapısı.
▪ Üretilen operasyonel bilgilerin depolanması için bir bellek.
▪ Tanılama yapısı ve hafıza ile iletişim halinde olan bir sunucu.
Sunucu da şunları içerir:
▪ Üretilen operasyonel bilgiler için bir uzak istemciden bir talep
almak için yapı.
▪ Oluşturulan operasyonel bilgileri hafızadan almak için yapı.
▪ Üretilen operasyonel bilgileri uzak istemciye iletmek için yapı.
Temel olarak mobil telemetri sistemi bu şekildedir (Nathanson,
2001)
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1.1 Kablosuz Ağlar
Telemetri

sistemi

için

en

önemli

parçalardan

biri

uzaktan

haberleşmenin sağlıklı sağlanabilmesidir. Haberleşme teknolojileri
geçmişten bugüne yapılmış önemli çalışmalar vardır. İnsanlık tarihine
bakıldığında her yeni teknolojinin daha da ileriye gitmesiyle beraber,
insanların

hayat

tarzlarını

değiştiren

boyutlarda

gelişimler

kaydedilmiştir. 1980’lü senelerde yeni yeni duyulan kablosuz ağlar
1990’lü senelere gelindiğinde haberleşme dalında büyük araştırma ve
çalışmalar

yapılmaya

başlanmıştır.

(Akyildiz,

Su,

Sankarasubramaniam, & Cayirci, 2002). Bugüne baktığımız da ise,
kablosuz iletişim teknolojilerinin yeni bir değişim noktası olacağını
görmek oldukça mümkündür. Kablosuz ağlardaki ilerleme sayesinde
kablosuz

ağların kullanım

alanları çoğalmıştır. Bu kullanım

alanlarının bazıları; okullar, kafeler, hastaneler, cep telefonlarımız
kısaca hayatımızın her yerindedir. Kablosuz ağlar IEEE 802
standardının

içerisinde

bulunmaktadır.

Kablosuz

haberleşme

teknolojileri kablolu iletişime alternatif olarak hava yolu ile radyo
frekans yardımıyla kullanılan bir iletişim teknolojisidir. Kablosuz
haberleşme ağlarının sınıflandırması Şekil 1‘de gösterilmektedir
(Baloğlu & Karademiroğlu, 2019) (Söğüt & Erdem, 2017).
KABLOSUZ
AĞLAR

MAN

LAN

PAN

WAN

Şekil 1: Kablosuz Haberleşme Ağlarının Sınıflandırması
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1.2 PAN (Personel Area Network)
Teknolojinin gelişmesi sonucu, elektronik ürünler git gide çok fazla
küçülüp, minimum enerji ve minimum maliyet ile çalışacak formatta
üretim yapmaktadır. Dolayısı ile günlük yaşantımızda, insanlar
yanlarında

daha

haberleşmede

çok

cihaz

basitliklere

taşıyabilmekte,

olanak

bilgi

sağlamaktadır.

taşıma

ve

Haberleşme

teknolojisinin ilerlemesi ile kaynaklara giren bir sözcük olan "Personal
Area Network", neredeyse 10 metre kadar bir yeri içeren, özel alan
kavramıyla denilen ürünlerin birleştirilmesi ile gerçekleştirilen ağ
anlamına gelmektedir (ARSLAN & ÖKDEM, 2015) (UĞUZ, KILIÇ,
& ŞİŞECİ) (KIRBAŞ, 2013). Günümüzde en yaygın PAN
teknolojileri Infrared Data Association (IrDA), Bluetooth ve
ZigBee’dir. Bu çalışmada ZigBee teknolojisinden yararlanılmıştır.
PAN (Personel Area Network) özellikleri:
▪

ZigBee ağı, Kişisel Alan Ağı veya PAN olarak bilinir. Her ağ
kendi benzersiz PAN ID'si ile tanımlanır. PAN ID, aynı ağdaki
tüm cihazlarda ortaktır.

▪

ZigBee cihazları, ağa katılmak için PAN ID ile yapılandırılır
veya ağlarına katılmak için yakındaki PAN ID'yi seçebilirler.

▪

Koordinatör, bir ağ başlatmak için bir PAN ID ve kanal
seçmelidir. Koordinatör ve yönlendiriciler, diğer cihazların ağa
katılmasına izin verebilir.

▪

Bir uç cihazın ağa katılmasına izin veren yönlendirici veya
koordinatör, uç cihazın "üst öğesi" olur. Uç cihaz uyursa,
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ebeveyn, son cihaz uyanana ve verileri alana kadar son cihaza
yönelik gelen veri paketlerini arabelleğe alabilmelidir.
1.3 Zigbee ve Ieee 802.15.4 Standartı
ZigBee, haberleşme protokolü bluetooth’a tercih olarak için
planlananmış, ucuz bütçesi olan ve az güç kullanan bir kablosuz ağ
iletişim standardıdır. Zigbee en popüler örgü ağ protokollerinden
biridir, düşük veri hızı ve düşük güç uygulamaları için özel olarak
tasarlanmıştır. Zigbee'nin ana avantajı açık bir standarttır, bu nedenle
tam olarak destekleyen herhangi bir üreticinin cihazı ile iletişim
kurabilir. (Zhou, Yang, Guo, Zhou, & Wang, 2007) (Safaric &
Malaric, 2006) (Farahani, 2011). Tablo 1’de kablosuz ağ standart
karşılaştırması bulunmaktadır.
Tablo 1: Kablosuz Standart Ağ Karşılaştırmaları
Sistem
Kaynağı
Odaklanma
Alanı
Ağ Veri
Genişliği
(Kb/Sn)
Pil Ömrü
(Gün)
Kapsama
Alanı (Metre)
Ağ Boyutu
Başarı Alanları

ZİGBEE
4-32 Kb

GPRS/GSM
16 Mb+

Wİ-Fİ
1 Mb+

BLUETOOTH
250 Kb+

İzleme ve
Kontrol
100- 1000+

Geniş Alan
Ses ve Veri
64-128+

Web, Email,
Video
1100054000

Kablo Yerine

100- 1000+

1-7 Gün

0.5- 5

1-7

1-100+

1000+

Sınırsız 264
Dayanıklılık,
Maliyet, Güç
Tüketimi

16 Mb+
Ulaşabilirdik,
Nitelik

1100
32
Hız ve
Esneklik

720

1-10+
7
Maliyet,
Rahatlık

ZigBee ismini, arıların çiçekleri gezinirken izledikleri zigzag
çizdikleri yoldan almıştır. (Kahveci, Türk, & Kaya, 2004) (Vançin,
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2016) (Callaway et al., 2002). ZigBee teknolojisi üç temel ağ
topolojisi kullanmaktadır bunlar; Yıldız, Örgü ve Ağaç topolojileridir.
Şekil 2 ile 3 temel ağ yapısı incelenebilir (Karasulu, Toker, &
Korukoğlu, 2009). ZigBee cihazlarının işlevlerine göre üç türü vardır:
▪ ZigBee Koordinatörü
-Koordinatör, düğümleri sorgulayarak ağ senkronizasyonu sağlar.
-Koordinatör, ağı oluşturmak için bir kanal ve PAN Kimliği (hem 64
bit hem de 16 bit) seçer. Ağı oluşturduğu için her ağda bir
Koordinatör vardır.
-Koordinatör, yönlendiricilerin ve uç cihazların ağa katılmasına ve
verilerin yönlendirilmesine yardımcı olmasına izin verir.
-Ayrıca başka bir ağ ile iletişim kurmak için bir köprü görevi görür.
▪ ZigBee Yönlendirici
- Yönlendiricinin verileri iletmesi, alması veya yönlendirebilmesi için
bir ZigBee PAN'na katılması gerekir.
- Birleştirildikten sonra Yönlendiriciler, diğer yönlendiricilerin ve uç
cihazların ağa katılmasına izin verir ve ara telsizler gibi davranarak
verilerin yönlendirilmesine / aktarılmasına yardımcı olur.
▪ ZigBee End device
- Son cihaz ağı başlatamaz veya verileri yönlendiremez.
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- RF verilerini her zaman ana düğümü (Koordinatör veya
Yönlendirici) aracılığıyla iletir veya alır.
- Bu tür sınırlı işlevsellik nedeniyle, güç tasarrufu için düşük güç
modlarına girebilir.

Şekil 1: Zigbee Ağ Topolojileri (Mihajlov & Bogdanoski, 2011)

ZigBee üç farklı cihaz türünü tanımlar: Koordinatör (Coordinator),
yönlendirici (Router) ve son cihaz (End device).
Zigbee ağları her zaman tek bir Koordinatör cihazına sahiptir. Bu
cihaz; Kanalı ve PAN kimliğini seçerek ağı başlatır, yönlendiricilerin
ve son cihazların ağa katılmasına izin vererek adresleri dağıtır,
yönlendirme konusunda yardımcı olur, ağı tanımlayan, güvenli hale
getiren ve sağlıklı tutan diğer işlevleri yönetir, bu cihaz uyumaz ve her
zaman açık olmalıdır.
Yönlendirici tam özellikli bir Zigbee düğümüdür. Bu cihaz; Mevcut
ağlara katılabilir ve bilgi gönderebilir, alabilir ve yönlendirebilir,
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yönlendirme, bilgiyi kendi başlarına iletmek için çok uzak olan diğer
cihazlar arasındaki iletişim için bir haberci olarak hareket etmeyi
içerir, diğer yönlendiricilerin ve son aygıtların ağa katılmasına izin
verebilir. Bir son cihaz aslında bir yönlendiricinin azaltılmış bir
sürümüdür. Bu cihaz: Mevcut ağlara katılabilir ve bilgi gönderebilir
ve alabilir, ancak diğer cihazlar arasında haberci olarak hareket
edemez, diğer aygıtların ağa katılmasına izin verilemez, daha az
pahalı donanım kullanır ve geçici olarak yanıt vermeyen bir uyku
moduna girerek enerji tasarrufu sağlayarak aralıklı olarak kendini
kapatabilir, her zaman ana cihazı olmak için bir yönlendiriciye veya
koordinatöre ihtiyaç duyar. Ebeveyn, son cihazların ağa katılmasına
yardımcı olur ve uyurken onlar için mesajlar depolar.
Bir örgü ağda, ZigBee, cihazların üç farklı görevi vardır:
▪

Koordinatör: Birleştirilen (ilişkili) cihazlara adresler atayarak ve
kendine çeşitli düğümler oluşturan yol planlamasına yardımcı
olarak ağı kurar ve sürdürür. Bizim durumumuzda baz
istasyonu.

▪

Yönlendiriciler: verileri doğrudan iletişim kuramayan düğümler
arasında taşır. Bizim durumumuzda düğümleri veya küme
kafalarını batırır.

▪

Uç cihazlar: Ağdaki verileri toplayan ve cihazları kontrol eden
ve

genellikle

ağ

ara

yüzleri

için

denetleyicilerimize,

sensörlerimize ve diğer cihazlara bağlanan düğüm.
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1.4 CAN (Controller Area Network)
Telemetri sistemi için bilinmesi gereken bir diğer parametre ise CAN
protokolüdür. Robert Bosch tarafından Controller Area Network
(CAN) oturum 1983 senesinde otomotiv alanında yararlanılmak için
üzerinde çalışılmaya başlama kararı alınmış ve 1986 senesinde resmi
olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Araçların sahip olduğu kablo
şebekesinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Protokol sonucu,
frenler, klima, motor gibi farklı sensörler ve benzeri yapılar ilişkisinde
onlarca kablonun yerine yalnız 2 kablo gerekmektedir.

CAN

protokolü ilk zamanlarda otomotiv sektöründe kullanılsa da hata
oranının düşüklüğü, veri iletim hızı ve pratikte basitliği gibi
nedenlerden ötürü mikroişlemcili yapılarda da birçok insan eliyle
kişisel aplikasyonlarda değerlendirilmektedir. Haberleşme sürati ise
40m de 1Mbit/sn değerlerinde iken 1km mesafelerde 40Kbit/sn’ye
inmektedir. Hesaplanan olasılıklara göre sağlam çalışan bir CAN
modelinin tespiti yapılamayan kusur gerçekleştirme olasılığı bir asırda
birdir (Mihajlov & Bogdanoski, 2011) (Hong & Kim, 2000). CAN
(Controller Area Network), dağıtılmış gerçek zamanlı kontrol ve
otomasyon sistemleri için bir seri iletişim protokolüdür. Üretim
otomasyonu ve proses kontrol sistemlerindeki saha cihazlarından
üretilen veriler üç kategoriye ayrılır: gerçek zamanlı olay verileri,
gerçek zamanlı kontrol verileri ve gerçek zamanlı olmayan veriler. Bu
veriler ortak bir CAN ortamını paylaşır. CAN protokolünün trafiği
verimli bir şekilde kontrol edilmediği sürece, CAN veri yoluna bağlı
gerçek zamanlı uygulama sistemlerinin performansı düşebilir. Makale,
CAN protokolüne uygulanabilen bir bant genişliği tahsis algoritması
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önermektedir. Bant genişliği tahsisi algoritması, yalnızca Can’a bağlı
gerçek zamanlı uygulama sistemlerinin performans gereksinimlerini
karşılamakla kalmaz, aynı zamanda Can’ın bant genişliğini tam olarak
kullanır (Özdemir, 2004). CAN haberleşme protokolünün nitelikleri
yeryüzü ölçünlerinde iki sürüm ile değerlendirilmektedir. İlk sürüm
CAN 2.0A düşük süratli sürümüdür. İkinci sürüm ise CAN 2.0B ise
yüksek

süratli

sürümdür.

ISO’nun

ISO11519

standardın

da

gösterilmiştir. ISO16845 ise CAN iletişim protokolünün bilinmesi
gerekli bilgilerin belirtildiği standardıdır.
CAN Bağlantı noktaları düğüm olarak isimlendirilirler. CAN
bünyesindeki verici ve alıcı modüller birbirlerinden görünüş
özellikleri olarak ayrıdırlar. Multimaster yapıda çalışabilen bu sistem
de düğümlerin doğası nedeniyle iletilen ileti alıcıdan alınır. Sonuç
olarak veriyi ileten işlemci ilettiği veri ile gördüğü veriyi karşılaştırma
yaparak

iletilerin

üstünlük

seviyelerini

ve

hataya

bakarak

gönderilmelerine imkan sağlanmış olur.
Lojik seviyesi iki farklı değer almaktadır. Bu değerlerden birincisi
Lojik1 recessive (çekingen) ikincisi ise lojik0 dominant (baskın)
olarak isimlendirilmektedir. Bu kullanımın nedeni farklı düğümlerden
gelen veri de 0 ve 1 olursa 0’ ın 1’e mukabil üstün gelmesidir. Tablo
2’ de verilmiştir.
Tablo 2: Düğümlerdeki Veri Iletimi Yol Durumu

Baskın

Baskın
Çekingen
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Çekingen

Baskın
Çekingen

CAN veriyolunda mesajlar çerçevelere bölünerek iletilmektedir. Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3: Can Mesaj Veriyolu
Start
of
Frame

11
Bit
ID

Remote
Transmission
Request

I
Dentifier
Extension

R0

Data
Lengt
Code

Data
0-8
bytes

C A End
R C Of
C K Frame

SOF (Çerçeve Başlangıcı), İdentifier (Tanıtıcı Uzantı), RTR (Uzak
İletim İstek), CRC (Çevrimli Fazlalık Sınaması), ACK (Alındı Bilgisi)
ve EOF (Çerçeve Sonu) anlamlarına gelmektedirler.
1.5 Xbee Modülü
XBee (ZigBee), iletişim için tasarlanmıştır. XBee radyo cihazlarının
temel özellikleri;
▪

Düşük güç tüketimi sağlamaları (1mW, 6mW, 250mW vb.).

▪

Kısa mesafelerde kablosuz iletişim sağlayabilme (90m, 750m,
1m vb.).

▪

Düşük veri hızı sağlama (≈250Kbps).

▪

2.4 GHz (Lisanssız Radyo Bandı) radyo frekansında çalışıma
gibi temel özellikleri bulunmaktadır.

Bu sebeple akıllı ev otomasyonu, tıbbi veri toplama, endüstriyel
kontrol, kablosuz sensör ağları, bina otomasyonu gibi yerlerde
kullanılırlar. XBee modülleri, tek noktaya yayın ve yayın iletişim
desteği ile kaynak- hedef adresleme özelliğine sahiptir. Noktadan
noktaya, noktadan çoklu noktaya, eşler arası gibi iletişim topolojilerini
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sağlamaktadır. XBee modülleri, iletişim için DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum) modülasyon tekniğini kullanır. XBee, Dijital I / O
pinleri, analog ADC (10-bit) giriş pinleri, PWM çıkışı vb. Yerleşik
özelliklere sahiptir. PC ve Mikrodenetleyiciler ile seri olarak iletişim
için seri UART pinlerine sahiptir. Bazı XBee modülleri (örn. S2C)
SPI arayüzünü de destekler.
XBee modülü aşağıdaki Tablo 3’te gösterildiği gibi 20 pime
sahiptir. Her bir pin işlevi aşağıda verilen tabloda açıklanmıştır.
Tablo 3: Xbee Pin İşlevleri
Pin
No.

İsim

Yön

Açıklama

1

VCC

-

Güç kaynağı

2

DOUT

Çıktı

UART Veri çıkışı

3

DIN / YAPILANDIR

Giriş

UART Verileri

4

DO8

Çıktı

Dijital Çıkış 8

5

SIFIRLA

Giriş

Modül Sıfırlama (sıfırlama darbesi> =
200nS)

6

PWM0 / RSSI

Çıktı

PWM Çıkışı 0 / Alınan Sinyal Gücü
Göstergesi

7

PWM1

Çıktı

PWM Çıkışı 1

8

Ayrılmış

-

Bağlanmak Yok

Giriş

Uyku Kontrolü veya Dijital Giriş 8

9 DTR / SLEEP_RQ / DI8
10

GND

-

Zemin

11

AD4 / DIO4

Giriş çıkış

Analog Giriş 4 / Dijital G / Ç 4

12

CTS / DIO7

Giriş çıkış

Gönderimi Temizle Akış Kontrolü veya
Dijital I / O 7

13

AÇIK / UYKU

Çıktı
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Modül Durum Göstergesi,
Yüksek = AÇIK, Düşük = UYKU

Pin
No.

İsim

Yön

Açıklama

14

VREF

Giriş

ADC için Referans Voltajı

15

ASSOCIATE / AD5 /
DIO5

Giriş çıkış

İlişkili Gösterge, Analog Giriş 5 veya Dijital
G/Ç5

16

RTS / AD6 / DIO6

Giriş çıkış

Gönderme Talebi Akış Kontrolü, Analog
Giriş 6 veya Dijital I / O 6

17

AD1 / DIO1

Giriş çıkış

Analog Giriş 1 veya Dijital G / Ç 1

18

AD0 / DIO0

Giriş çıkış

Analog Giriş 0 veya Dijital G / Ç 0

19

AD3 / DIO3

Giriş çıkış

Analog Giriş 3 veya Dijital G / Ç 3

20

AD2 / DIO2

Giriş çıkış

Analog Giriş 2 veya Dijital G / Ç 2

SONUÇ
Kablosuz ağ teknolojisi git gide gelişmekte olan ve hayatımızda da her
alanda kullanılabilecek bir teknolojidir. Bu teknolojiye ihtiyaç
duyulan bir alan ise Elektrikli araçlardır. Elektrikli araç teknolojisi
geçmişten günümüze çok gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir.
Bu gelişimin artmasıyla farklı ihtiyaçlar doğmaktadır. Elektrikli
araçlarda veri aktarımında gelişmeye açık bir konudur. Bu konu
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu yapılan çalışmada telemetri
sistemi için bilinmesi gereken kavramlar anlatılmıştır. Uygun
telemetri sistemi kablosuz ağ teknolojileri, PAN (Personel Area
Network) ağı, ZigBee, standartları, CAN (Controller Area Network)
haberleşme protokolün ve Xbee modülü kavramları anlatılmıştır.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, elektronik cihazlar git gide daha
çok küçülüp daha az maliyetli ve minimum enerjiyle işlevlerini yerine
getirecektir. Telemetri sisteminde de kullanılmak üzere düşük güç
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tüketimi, sağlamaları kısa mesafelerde kablosuz iletişim sağlayabilme,
düşük veri hızı sağlama gibi etkenlerden dolayı Zigbee (Xbee) modül
tercih edilmelidir.
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GİRİŞ
“Pnoma” sözcüğü Yunanca’da hava, rüzgâr anlamına gelir ve basınçlı
havanın bir enerji olarak kullanılması prensibine dayanır, ancak
endüstriyel alandaki uygulamalarda kullanılması ise 1945-1950’lili
yıllarda başlamaktadır. Basınçlı hava yardımı ile hareket ve
kuvvetlerin üretimi ve kumanda edilmesi Pnomatik sayesinde
yapılmaktadır. Pnomatik sistemler, havaya basınç kazandırılarak ve
çeşitli kontrol sistemleri ile kontrol edilerek doğrusal, dairesel ve
açısal hareket elde edilmesini sağlayan sistemlere denir. Kullanım
alanlarına bakılacak olursa,
• Makine imalat sanayisinde,
• İlaç endüstrisinde,
• Tıp ve kimya sanayisinde,
• Ağaç ve mobilya sanayisinde,
• Her çeşit ambalajlama sanayisinde,
• Her çeşit montaj sanayisinde,
• Tekstil sanayisinde,
• Cam,
• Taşçılık,
• Seramik ve tuğla sanayisinde,
• Robot endüstrisinde,
• Diş hekimlerin kullandıkları açılı ve düz matkaplarında,
• Beton ve asfalt döşemelerinde dövme ve sıkıştırma işlemlerinde
Ayrıca elektro-pnömatik sistemlerin uygulamalarına ilaveten,
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Paketlemek,
• Ürünleri sıralamak, sürmek ya da beslemek,
• Oranlamak,
• Kilitlemek,
• Açma ve kapama (kapı, pencere, anahtar…),
• Mil dönüş tahriki,
• Ürün transferi,
• İş parçalarının istenilen açılarda döndürülmesi,
• İş parçalarının sınıflandırılması,
• İş parçalarının kümelenmesi
• Damgalama ve preslenme
olmak üzere çok farklı alanlarda kullanılmaktadır.
Kullanım

alanları

dikkate

alındığında

pnomatik

ve

elektrik

teknolojisinin bir arada kullanılması neredeyse zorunlu hale gelmiştir.
Bu sistemlerden oluşan endüstriyel otomasyon sistemlerine de elektropnömatik sistemler denir. Bu sistemlerde makine çalışma süreleri ve
hızlarında çok daha kolay ve ucuz bir üretim sağlamaktadır.
Elektro-pnömatik kontrol sistemi, uzaktan kontrolü elektrik ile
yaparak zaman kayıplarını minimize etmektedir. Bu sayede de işin
kontrolü ve hızı yapılacak olan planlama sayesinde önemli ölçüde
kısalmış olacaktır (Terzioğlu, H., et. al. 2019, Yalçın, G., et. al. 2016,
Kazan, F., et. al. 2015). Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi
esnasında da yerine göre mikro kontrol kartların kontrolü ile güneş
takibinde Elektro-pnömatik kontrol sistemlerinden faydalınabilmek-
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tedir (Sungur C. et. al. 2012).. Bu tür bir sistemlerde, elektrik
kontrolünü pnömatik hareketle ara yüzler için röleler, solenoid valfler,
limit anahtarları, mikro kontrol kartları, PIC ve PLC'ler gibi cihazlar
kullanılmaktadır.
Elektro-pnömatik sistemlerin bazı avantajları:
1. Daha fazla güvenilirlik (Mekanik kontrol sistemlerine kıyasla
aşınmaya maruz kalan daha az hareketli parça.)
2. Azaltılmış kurulum karmaşıklığı (Daha az bileşen ve hortum,
özellikle büyük ve karmaşık sistemlerde planlama ve devreye
almada daha az çaba gerektirir.)
3. Kontrol sistemi kolaylıkla değiştirilebilir ve uyarlanabilir
(Mekanik bileşenleri ve hortum ağlarını değiştirmek yerine
kabloları değiştirmek ve programları değiştirmek daha kolaydır.
Örnek: VE valfi, mantıkla ve elektrik anahtarları kullanılarak
değiştirilir.)
4. Kolay kullanım (Daha az karmaşıklık)
5. Güvenli montaj (Daha az hortum)
6. Çevre dostu bağlantı sistemi (Daha az yağlama gerektirir.)
1. ELEKTRO-PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI
1.1. Elektro-Pnömatik Sistemlerde İş Akışı ve Sistem Yapısı
Elektropnomatikte, pnömatik güç devresi ve elektrik kontrol devresi
olmak üzere iki devre vardır. Elektropnomatik kontrol sistemini, enerji
beslemesi (basınçlı hava ve elektrik), işlem elemanları (sınır anahtarı,
basınç anahtarı, temassız algılayıcı), işlem işleme elemanları (mantık
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elemanları, selenoid valfleri, pnomatik elektrik çevirici) ve işlem
işleme elemanları (mantık elemanları, selenoid valfleri, pnomatik
elektrik çevirici) ve sensör elemanlarına göre beş grupta toplanabilir.
Bu elemanların her biri elektropnomatik kontrol sisteminin yapısında
bir ara katman oluşturur ve tasarlanan sistemlerin yapısını ve
katmanların devre şemasını mümkün olduğunca eleman akışına uygun
olacak şekilde düzenlenir. Tasarlanan bu kontrol devresinin her bir
elemanını devre şemasında göstermek için semboller kullanılır ve
bunlar bir elemanın çalışması hakkında bilgi verir.
Pnomatik ve elektrik teknolojisinin birlikte kullanılması, endüstriyel
otomasyon uygulamalarının çözümlenmesinde çok önemli rol oynar.
Pnomatik, elektrik, elektronik, mekanik kontrol tekniklerinin bir arada
kullanıldığı sistemlere de elektropnomatik sistemler denir.
Kurulacak olan sistemlerde, kumanda işlemlerinde basınçlı hava
yerine elektrik akımının kullanılma gereksinimleri şunlardır;
• Akış hızının düşük olması,
• Sinyal hatlarının uzun olma zorunluluğu,
• Havanın iyi filtre edilememesi ve hava içindeki nemin
alınmaması,
• Anahtarlama frekansının düşük olması,
Elektro-pnömatik

devrelerde

elektriğin

kullanılmasının

amacı

sinyallerin alınması ve sinyallerin işlenmesidir. Sinyaller, elektrikli
sınır anahtarı, manyetik anahtarı ya da elektronik algılayıcılar

78

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GENEL BAKIŞ 2

tarafından uyarılır ve bunlar bir işin yapılıp yapılmadığını kontrol
ederek bilgiyi uyarı elemanına gönderir. Uyarı ile alınan sinyali işler
ve sistemin iş çıkışı birimine, kontrol alogoritmasına uygun bir iş çıkış
sinyali gönderir. İş çıkış birimi selenoid (elektrik) kumandalı
yönlendirme valfleri ve silindir elemanlarından oluşur. Şekil 1’de
elektro-pnömatikte kullanılan iş katmanları görülmektedir.

Şekil 1. Elektro-pnömatik’te kullanılan iş katmanları
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2. ELEKTRO-PNÖMATİK SİSTEMLER
Tasarlanan bir sistemin çalışabilmesi için gerekli olan bileşenlerin
doğru olarak bir araya getirilmesi önemli ve bunların ne olduklarının
da bilinmesi gerekmektedir.
2.1. DC Güç Kaynağı
Güç kaynağı, Şekil 2.1'de gösterildiği gibi 230V AC' yi 24V DC' ye
düşürmek ve dönüştürmek için kullanılır.

Şekil 2.1. Güç Kaynağı

Şekil 2.2' de gösterilen güç kaynağı elektrik bileşenleri, transformatör
ana gerilimi azaltır (230 ila 24 volt), Doğrultucu ise AC voltajını DC
voltajına dönüştürür ve sabitleyici, çıkıştaki voltajı düzeltmek ve sabit
tutmak

için

kullanılırlar.

Güç

kaynağının

seçilmesinde,

sağlayabileceği gerilim ve akımın büyüklüğünü, çıkış voltajının veya
akımının değişen yük koşullarında ne kadar kararlı olduğu ve sürekli
ya da darbeli enerji sağlayıp sağlamadığı önemlidir.
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Şekil 2.2. Güç kaynağının elektrik şeması

2.2. Anahtarlar (Switch)
Anahtarlar elektrik akımını iletmek veya kesmek için bir elektrik
devresinde kullanılırlar. Genelde üç tür olarak bulunurlar
a. Basmalı düğme anahtarları: Bu anahtarlar manuel olarak
etkinleştirilir ve kontrol devresindeki elektrik akımını iletmek veya
kesmek için kullanılır.
b. Kilit anahtarları: Bu anahtarlar seçilen konumu korur; anahtar
konumu, yeni bir anahtar konumu seçilene kadar değişmeden kalır.
Kilit anahtarı veya kilitleme anahtarı olarak adlandırılır. Normalde
açık ve normalde kapalı olacak şekilde tasarlanmışlardır.
c. Limit (sınır) anahtarları: Limit anahtarı bir makine parçası veya iş
parçası belirli bir konumdayken çalıştırılır. Normalde çalıştırma, bir
kam veya silindir pistonundan etkilenir. Limit anahtarları normalde
değiştirme

kontaklarıdır

ve

gerekli

kontrol

devresine

göre

bağlanabilir. Bu anahtarlar, normalde açık, normalde kapalı ve
değiştirme anahtarları olarak sistemde kullanılacak yere göre devrede
kullanılabilirler.
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2.3. Röleler
Röle, elektromanyetik olarak çalıştırılan bir anahtar olarak tanımlanır.
Bir solenoid bobin terminallerine gerilim uygulandığında rölenin
kontaklarını ya kapatan ya da açan bir elektromıknatıs haline
gelecektir. Yay gücü, bobin terminallerindeki voltajın bağlantısı
kesildikten hemen sonra kontakları başlangıç konumuna döndürür.
Şekil 2.3’de röle fotoğrafı görülmektedir.

Şekil 2.3. Röle

2.4. Selenoid Valfler
Sistemleri istenilen düzende çalıştırabilmek için valflerin kullanılması
gerekmektedir. Bu valflerin uyarı sinyallerine ve konumlarına göre
seçilerek kullanılmalıdırlar. Akışkanın yapılması gereken işe göre
yönlendirilmesi gerekmektedir. Yönlendirilmenin yapılabilmesi için
akış yön kontrol valfleri kullanılmaktadır. Bunlar uyarılma şekillerine
göre tanımlanılırlar. Elektrik ve pnomatik enerjisinden faydalanarak
Selenoid kumandalı

valfler çalışırlar. Bunlar elektropnomatik

çeviriciler olarak adlandırılır ve sinyal çıkışı için bir elektrikli
anahtarlama elemanından (selenoid bobin) ve bir pnomatik valften
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meydana gelir. Selenoid bobine elektrik gerilim uygulanırsa
elektromanyetik bir güç oluşur. Bu güç, valf çubuğu ile bağlanmış
bobin çekirdeğini hareket ettirir. Selenoid bobine akım gitmez ise
manyetik güç ortadan kalkar. Manyetik güç ortadan kalkınca valf
içindeki yay kuvveti sayesinde valf olması gereken konumuna gelir.
Sık kullanılan seleneoid valfler şöyle sıralanablilir:
2/2 Selenoid Kumandalı Valf
Bu yönlendirme valfinin besleme ve
hava tahliyesi olmak üzere iki bağlantısı
vardır.
Açma kapama işlemlerinde kullanılır.
Normalde açık ya da normalde kapalı
olmak üzere iki çeşidi vardır. Bobine
elektrik

akımı

mıknatıslanma

verildiğinde
sonucu

valf

oluşan
sürgüsü

yukarı çekilir. Valf konum değiştirerek
hava geçişini sağlar. Akım kesildiğinde
yay gücü ile valf içindeki sürgüyü aşağı
ittirerek geçişi kapatır ve valfi kapalı
konuma alır.
2/2 Elle Kumandalı Valf
Valfin elle kumandası ve hava tahliyesi
olmak üzere iki bağlantısı vardır. Açma
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kapama

işlemlerinde

kullanılır.

2/2

selenoid valfin kullanılmasından tek
farkı, elle kumanda edilmesidir. Yani
mekaniki olarak uygulanan kuvvetle
sistem çalışır. Valf, konum değiştirerek
hava geçişini sağlar.
3/2 Normalde Kapalı Selenoid Uyarılı
Yön Kontrol Valf
Selenoid uyarımlı 3/2 yön kontrol valfi,
sakin konumda P (basınç) kapalı ve bu
konumda basınçlı havanın geçişine izin
vermez, yani P kapalıdır. Selenoid uyarı
elektrik hattı ile pnömatik hat arasında
bağlayıcı eleman görevi yapar.
3/2 Normalde Açık Selenoid Uyarılı
Yön Kontrol Valf
Valf başlangıç konumunda kapalı olan
valfinki ile aynıdır. Bağlantı şekilleri
valfin başlangıç konumunda açık olacağı
şekilde bağlanmıştır.
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4/2 Selenoid Uyarılı Yön Kontrol Valfi
İki çıkış bağlantılı valfler hareketleri için
kullanılırlar.

Enerji

verildiğinde

I

konumu geçerli olur enerji kesildiğinde
ise yay gücü ile tekrar 0 konuma dönerek
çalışır. (Örneğin Çift etkili silindirlerin
kumandası gibi uygulamalarda).
5/2 Selenoid Uyarılı Yön Kontrol Valfi
Bu valfin 4/2’lik valflerden farkı iki tane
egzoz çıkış hattının olmasıdır. Enerji
verildiğinde I konumu geçerli olur enerji
kesildiğinde ise yay gücü ile tekrar 0
konuma dönerek çalışır.
5/2 Selenoid Uyarılı Yön Kontrol Valfi
Her iki konumunda uyarılması selenoid
bobinin enerjilenmesi ile yapılmakta olan
valf, 0 konumunun değişimi için yay
gücü geri getirmesi ve aynı tarafta
bulunan

ikinci

bir

selenoid

bobin

enerjilenmesi ile değiştirilebilirdir.
5/3 Selenoid Uyarılı Yön Kontrol Valf
Bu valfin çalışması sistemi 5/2 selenoid
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uyarılı yön kontrol valfler gibidir. Bunda
sadece yay gücü bulunmadan selenoid
bobinini enerjilenmesi durumuna göre
konum değişmektedir.
4/2 Selenoid Uyarılı Yön Kontrol Valf
Hangi

konumun

istenildiğine

bağlı

geçerli

olması

olarak

selenoid

bobinini enerjilenmesi durumuna göre
konum değişmektedir. Hangi konumda
olursa olsun sürekli akışkana yol gösterir
yani hep aktif konumdadır. Bundan
dolayı

piyasada

çok

fazla

tercih

edilmezler.

2.5. Sensörler
Sensörler fiziksel büyüklükleri (ısı, kuvvet, basınç vb.) algılayan ve
bunları elektriksel işaretlere dönüştüren elemanlardır. Sensörlerin
faydaları;
• Geometrik konumların hassas ve otomatik olarak tespit
edilebilir, nesnelerin ve hareketlerin temas olmaksızın tespitleri
sorunsuz yapılabilir,
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• Yüksek

anahtarlama

hızı

ve

içyapılarındaki

elektronik

düzenleme sistemleri sayesinde gerilim tepe değerleri ya da hata
impulsları meydana getirmez,
• Elektronik algılayıcılar hareketlilikten dolayı aşınma gibi bir
sorunla karşılaşmazlar.
olarak tanımlanabilir.
Sensörlerin çalışma gerilimleri 24 V’ tur. Endüktif, kapasitif ve optik
temassız algılayıcılar, genellikle hem doğru akımla hem de 24, 110,
120, 220 V alternatif gerilimlerle çalışırlar.
3. EKLER

Şekil 3.1. Valf Kumanda Konum ve sembolleri
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Şekil 3.2. Kumanda şekilleri için devre elemanları sembolleri

Şekil 3.3. Kumanda sembolleri (elle kumanda)

Şekil 3.4. Kumanda sembolleri (mekanik kumanda)
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Şekil 3.5. Elektrikli Anahtarlama Sembolleri

Şekil 3.6. Röle Bobini ve Kontaklar İçin Semboller
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Şekil 3.7. Elektrik Bağlantı Sembolleri

Şekil 3.8. Elektrik Güç Kaynağı Sembolleri
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GİRİŞ

Hayatımızın her anında akışkanlardan faydalanırız. Akışkanlar
hidrolik (sıvılar) ve pnömatik (gazlar) olarak iki gruba ayrılır. Sıvılar
sıkıştırılamaz, gazlar ise sıkıştırılabilir akışkanlardır. Her türlü sıvı
(genellikle yağ) ile çalışan sistemler hidrolik sistem, her türlü gaz
(veya

hava)

ile

çalışan

sistemleri

pnömatik

sistem

olarak

isimlendirilir.
M.Ö. 212–227 de Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, 16. yy. da
Fransız

bilim

adamı

Pascal

hidrostatik

prensipleri

ortaya

koymuşlardır. Çin imparatoru (Huang Ti) kalbin bir pompa gibi
çalıştığını iddia etmiş ve yine 16.yy. da İngiliz doktoru William
Harwey kalbin insan vücudunda bir pompa gibi görev yaptığını
doğrulamıştır(Bulut, 2008). Pascal’ın ortaya koyduğu hidrostatik
prensiplerden faydalanılarak günümüzde kriko, pres gibi birçok
ekipman

üretilmektedir.

Sıvıların

sıkıştırılamama

özelliğinden

faydalanılarak hidrolik sistemler güç iletmede de yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hidrolik kumanda sistemleri mekanik olarak
kumanda edilen sistemlerin çok daha az güç ve enerji harcanarak
kumanda edilebilen sistemlerdir. Bu nedenle hidrolik sistemler, insan
ihtiyaçlarını en ekonomik, konforlu ve en az güç ile sistemleri kontrol
ederek karşılayacağı için vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Hidrolik
sistemler, gemilerde, uçaklarda, sanayinin birçok üretim alanında iş
tezgâhlarında, hidrolik preslerde, barajlarda, türbinlerde, madenlerde,
demir çelik sanayiinde, iş makinelerinde, tarım makinelerinde ve
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karayolu araçlarında yaygın olarak kullanılır.
Otomobillerde hidrolik sistemler olarak, fren sistemleri ve direksiyon
sistemleri öne çıkar. Bununla birlikte, yağlı tip amortisörler, yakıt
enjeksiyon sistemleri, hidrolik kumandalı debriyaj sistemleri, motor
soğutma ve yağlama sistemleri ve tork konvertörleri de hidrolik
prensiplerle çalışan sistemlerdir.
1. HİDROLİĞİN TANIMI
Eski Yunancada su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen
kelimelerinin

aulis

birleştirilmesinden

türetilmiştir.

Sıvıların

sıkıştırılamaz olması bulundukları kabın şeklini alması akıcı olması
enerji ve güç iletmesi özelliklerinden dolayı; Hidrolik, akışkanların
mekanik hareketlerini inceleyen bilim alanıdır. Endüstriyel anlamda
ise; akışkanların sahip oldukları enerjiyi mekanik olarak kullanma
metodudur(Bulut, 2008).
2. HİDROLİK PRENSİPLER
Kapalı kaplardaki (durgun) sıvıları inceleyen hidrostatik prensipler ve
sıvıların hareketini inceleyen hidrodinamik prensipler olmak üzere
ikiye ayrılır.
2.1. Hidrostatik prensipler
• Atmosfere açık bir kapta bulunan durgun sıvının kabın tabanına
yaptığı basınç; kabın yüksekliği ve sıvının yoğunluğu ile doğru
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orantılıdır. Kabın şeklinin basınca bir etkisi yoktur. Aynı
yükseklikteki farklı sıvıların tabana yaptığı basınçlar sıvıların
yoğunluklarına bağlı olarak değişir.
P = ρ.h.g

(1)

P: Sıvının tabana yaptığı basınç (Pa)

h: Sıvının yüksekliği (m)

: Sıvının yoğunluğu (kg/m3)

g: Yerçekimi ivmesi (m/s2)

• Bir piston düzeneği ile kapalı bir kaptaki sıvıya uygulanan
kuvvet sonucu kuvvetin meydana getirdiği basınç kuvvetin
şiddetiyle doğru ve yüzey alanı ile ters orantılıdır.
𝑭

𝑷=𝑨

P: Meydana gelen basınç (Pa)

(2)
A: Piston yüzey alanı (m2)

F: Pistona uygulanan kuvvet (N)
• Şekil 1’de gösterildiği gibi, sıvı dolu kapalı bir kaba uygulanan
kuvvet sonucu meydana gelen basınç sıvı tarafından kabın bütün
yüzeylerine aynen iletilir. Bu ifade Pascal prensibi olarak
adlandırılır.
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Şekil 1: Paskal prensibi (https://makinaegitimi, 2020)

2.2. Hidrodinamik Prensipler
Belli bir kesitten birim zamanda geçen akışkan miktarı debi olarak
isimlendirilir. Bir hidrolik sistemde kullanılan boruların çapları
değişse bile debisi değişmez. Akışkanların süreklilik ilkesi gereği
debinin aynı kalabilmesi için çapı küçük kesitten geçerken akışkanın
hızı artar.
• Bernoulli boru, kanal ve nehirlerde suların akışını inceledi ve
debiyi sabit kabul etti. Bernoulli prensibine göre; şekil 2’de
görüldüğü gibi boru çapı küçüldükçe akışkanın hızı artar,
basıncı düşer. Boru çapı büyüdükçe akışkanın hızı azalır, basıncı
artar. Diğer bir ifade ile bir borudan sürekli akan akışkanın
toplam enerjisi (enerjinin korunumu prensibi gereği) akım
çizgisi boyunca her noktada aynıdır.
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Şekil 2: Bernoulli prensibi (http://bilgioloji, 2020)
𝑃
𝛾

𝑉2

= 2𝑔 𝑍 = 𝑄 (𝑑𝑒𝑏𝑖 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡)

(3)

P: Basınç (kg/cm2)

V: Akış Hızı (cm/s)

A: Boru kesit alanı (cm2)

Z: Mutlak yükseklik(cm)

γ: Özgül ağırlık (kg/cm3)

g: Yerçekimi İvmesi (m/s2)

3. HİDROLİK DEVRELER
Bir mekanizmayı iş güç elde etmek için basınçlı akışkan (yağ, su vb)
gücü ile çalıştıran elamanların oluşturduğu sisteme hidrolik devre
denir.
3.1. Hidrolik Devre Elemanları
3.1.1. Hidrolik Tank (Depo)
Hidrolik sistemlerin enerji kaynağı olan akışkanın depolandığı kaba
yağ deposu veya yağ tankı denir. Depoda yağ hem dinlenir hem de
depodaki filtre tarafından temizlenir.
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Şekil 3: Yağ Deposu ve Elemanları (www.kisiselist, 2020)

Şekil 3’de yapısı verilen depo üzerinde bulunan akışkan şartlandırma
teçhizatı, sistemi çalışma sırasında temizleyen filtreleri, aşırı
yanmadan koruyan soğutucuları ve soğuk çalışma koşullarında
sistemin zarar görmesine engel olan ısıtıcıları içeren genel bir gruptur.
3.1.2. Hidrolik Filtreler
Hidrolik sistemlerde sistemin büyüklüğüne göre emiş, basınç ve dönüş
hattına monte edilen ve resimleri Şekil 4’de verilen filtreler;
devrelerde yabancı maddeler (kum, pislik, metal parçacıkları vb.) ile
yağın içinde oluşan tortu ve pisliklerin çalışan elemanlara zarar
vermemesi için sisteme temiz sıvı göndermek için kullanılan devre
elemanlarıdır. Hidrolik devre elemanlarının sağlıklı çalışması, bakım
maliyetlerinin düşük olması ve ömürlerinin uzun olması filtre seçimi
açısından önemlidir.
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Şekil 4: Hidrolik Filtre (https://yigittaslar, 2020)

3.1.3. Borular ve hortumlar
Hidrolik devrelerde basınçlı sıvının depodan başlayarak alıcılara ve
çalışma hatlarına kadar iletmekte kullanılırlar. Borular, korozyona
dayanıklı dikişsiz olarak yumuşak çeliklerden yapılır. Boru ve
hortumların devre elamanlarına bağlantısı rakorlar vasıtasıyla yapılır.
Sızdırmazlığı sağlamak için rakor içlerine O-ring veya conta konulur.
Şekil 6 ve 7’de hidrolik hortum, boru ve bağlantı elamanları
görülmektedir.
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Şekil 5: Hidrolik Hortumlar (www.hksm, 2020)

Şekil 6: Hidrolik Borular ve Bağlantı Elamanları (www.hidrobar, 2020)

3.2. Hidrolik Valfler
Hidrolik sistemlerde elde edilmek istenen gücü ayarlamak için,
akışkanın basıncını ayarlamak, çalışma hızını belirlemek için
akışkanın debisini ayarlamak, çalışma yönünü ayarlamak için
kullanılan devre elemanlarıdır.
3.2.1. Yön Kontrol Valfleri
Hidrolik sistemlerdeki sıvının yönünü kontrol ederek, iş yapan
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elemanların istenilen yönde çalışmalarını sağlar. Elle, mekanik,
hidrolik, pnömatik ve elektrik ile kumanda edilerek kontrol ettiği
hidrolik silindirlerin ileri-geri hareketini, hidrolik motorların saat
yönüne veya tersine dönmelerini yönlendirmekte kullanılırlar.

Şekil 7: Yön Kontrol Valfleri (www.serkanhoca, 2020)

3.2.2. Basınç Kontrol Valfleri
Bağlı olduğu hidrolik devrenin çalışma basıncının ayarlanan değerin
üzerine

çıkmasını

engelleyerek

sistemin

düzenli

ve

güvenli

çalışmasını sağlar. Hidrolik sistemlerde pompanın bastığı sıvının
basınç değerini istenilen sınırlar arasında tutar. Basıncın ayarlanması
devrede elde edilecek kuvvet ve gücün ayarlanmasını sağlar. Emniyet,
basınç düşürme, basınç sıralama ve boşaltma valfi gibi çeşitleri
mevcuttur.
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Şekil 8: Basınç Kontrol Valfi (www.akder, 2020)

3.2.3. Akış (Hız) Kontrol Valfleri
Hidrolik silindirlerin ilerleme hızlarını veya hidrolik motorların dönüş
hızlarını ayarlamak için devredeki akışkanın debisini ayarlarlar. Sabit
akış kontrol valfi, ayarlanabilir akış kontrol valfi, yavaşlatma valfi,
çek valf ve çek valfi ayarlanabilen akış kontrol şeklinde çeşitleri
vardır.

Şekil 9: Akış (Hız) Kontrol Valfi (www.fer-ro, 2020)
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3.3. Hidrolik Pompalar
Hidrolik pompa, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren bir
devre elemanına verilen isimdir. Elektrik motoru ya da içten yanmalı
motordan aldığı dönme hareketi ile artan ve/veya azalan hacim
prensibine göre depodan akışkanı emmeye ve ardından sisteme
basmaya yarayan bir ekipmandır (https://masgrup, 2020). Hidrolik
pompalar depodaki yağı emerek belirli bir debide hidrolik sisteme
gönderirler. Sisteme gönderdikleri hidrolik enerji alıcılarda (hidrolik
silindir, hidrolik motor) işe çevrilir. Hidrolik pompalar (Şekil 10) dişli,
pistonlu ve paletli olmak üzere üç çeşittir.

Şekil 10: Hidrolik Pompalar (https://pompabakimservisi, 2020)

3.4. Hidrolik Silindirler
Hidrolik pompadan gelen basınçlı akışkanın sahip olduğu enerjiyi
(hidrolik enerjisi) mekanik enerjiye dönüştüren sistemlerdir. Diğer bir
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ifade ile hidrolik devrelerde doğrusal ve açısal hareket üreten
elemanlardır.
• Akışkanın tek taraftan girdiği yani tek taraflı hidrolik işin
yapıldığı silindirler tek etkili silindirlerdir.
• Her iki yönde de iş elde edilen silindirler çift etkili silindirlerdir.
Basınçlı akışkan pistonun bir tarafına girerken diğer taraftaki
akışkan depoya döner.
• Yüksek strok gerektiren yerlerde iç içe yerleştirilmiş farklı çaplı
pistonlardan oluşan teleskopik silindirler kullanılır.
• Hidrolik sistemlerde istenmeyen darbeli çalışmanın önlenmesi
için kurs sonlarında piston hızını yavaşlatarak, darbeleri önleyen
yastıklı silindirler kullanılır.
• Hidrolik sistemlerde yüksek çalışma kuvvetlerinin istendiği
durumlarda çalışma basıncını veya silindir çapını artırmak
gereklidir.

Pompanın

kapasitesi

basıncın

yükseltilmesini

sınırlandırdığı durumlarda, daha büyük kuvvet elde etmek için
tek piston koluna bağlı iki ya da daha fazla pistonun yer aldığı
tandem silindirler kullanılır.
• Pistonun her iki yönünde eşit hız istenen durumlarda pistonun
her iki tarafında piston kolu bulunan çift kollu silindirler tercih
edilir. Hidrolik direksiyon sistemleri ve taşlama tezgâhları bu
silindirlerin kullanım alanlarına örnek verilebilir.
• Pistonun lineer hareketini açısal bir harekete dönüştürmek için
piston koluna açılmış kramayer dişli, karşısındaki bir dişliyi
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döndürerek açısal hareket sağlamak için dişli silindirlerden
faydalanılır.
• Toplam strokun bir kısmının pistonu (salınım stroku) ve vidalı
sıkma kolu dönme hareketini sallamak için kullanıldığı çekme
tipi

bir

silindir

hidrolik

döner

silindirler

olarak

adlandırılır(www.hidkom, 2020). Açısal motor adı da verilen
döner silindirler, farklı derecelerde açısal dönme hareketlerinin
elde edilmesinde kullanılır.

Şekil 11: Hidrolik Silindir ve Elemanları (https://hidroteknik, 2020)

3.5. Hidrolik Motorlar
Hidrolik motor pompadan gelen hidrolik enerji ile dairesel hareket
üreten devre elemanıdır. Çalışma prensipleri pompalara göre terstir.
Sıvıların

sıkıştırılamama

özelliğinden

faydalanarak

çalışırlar.

Pompalar mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye, motorlar ise hidrolik
enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür. Hidrolik motorların hızı
akışkanın debisine bağlı olarak değişir. Hidrolik motorların da aynı
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pompalarda olduğu gibi pistonlu, dişli ve kanatlı tipleri vardır.

Şekil 12: Hidrolik Motorlar (www.hidroport, 2020)
3.6. Hidrolik Akümülatörler

Şekil 13: Hidrolik Akümülatör (www.galatahidrolik, 2020)

Hidrolik sistemlerde oluşan darbe ve şokların önlemek ve elektrik
veya güç kesilmesi durumunda sistemi istenilen son konumda
durdurmak için yedek depo görevi yapar. Bundan dolayı, hidrolik
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devrelerde basınçlı akışkanı gerektiğinde sisteme vermek üzere geçici
olarak depolayan devre elemanıdır. Akümülatörler yüksek basınçlara
dayanıklı çelik tüplerden yapılır. Yaylı, pistonlu, balonlu ve
diyaframlı tipleri vardır.
4. OTOMOBİLLERDE HİDROLİK SİSTEMLER
4.1. Fren Sistemleri
Hareket halindeki araçlar, toplam kütleleri ve hızlarına bağlı olarak
değişen kinetik enerjiye sahiptirler. Araçların hızları azaltılmak
istendiğinde ya da durdurulmak istendiğinde sahip oldukları kinetik
enerji, enerjinin korunumu yasasına istinaden başka bir enerjiye
dönüştürülmesi gerekir. Araçlar üzerinde bulunan fren sitemleri bu
görevi yerine getirir. Araçlarda kullanılan akışkan çeşidine göre havalı
ve hidrolik fren sistemleri kullanılmaktadır.

Şekil 14: Hidrolik Fren Sistemi (https://motorluaraclarteknolojileri, 2020)
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Hidrolik fren sistemleri Şekil 14’de görülebileceği gibi, sürücü fren
pedalına bastığında (kuvvet uyguladığında) oluşan kuvvet fren pedalı
bağlantı noktasında oluşan momente bağlı olarak büyüyerek itme
çubuğuna iletilir. İtme çubuğundaki kuvvet, fren servosunda
(hidrovak) pnömatik olarak desteklenmesi sonucunda artırılarak fren
merkez pompasına iletilir. Fren merkez pompası üzerinde takılı olan
tanktan fren hidrolik sıvısını alır. Üzerine uygulanan kuvvete bağlı
olarak sıvıya basınçlı olarak tekerleklerde bulunan kaliperlere
gönderir. Kaliperlere ulaşan basınçlı akışkan içerinden bulunan
pistonu dışarı doğru ittirir. Dışarı doğru çıkan piston fren balatasını
fren diskine doğru bastırır. Fren balatası dönmekte olan fren diskine
sürtünür. Sürtünmenin sonucunda aracın sahip olduğu kinetik enerji
ısı enerjisine dönüştürülür. Fren pedalına uygulanan kuvvete, balata
disk arasında oluşan sürtünme katsayısına, aracın hızına ve kütlesine
bağlı olarak durma süresi ve mesafesi değişir. Ayrıca lastik ve yol
durumu da frenlemeye etki eder.
Bunlara ilave olarak güvenli sürüş ve frenleme için geliştirilen;
tekerleklerin kilitlenmesini önleyici fren sistemi (ABS), çekiş (patinaj)
kontrol sistemi (ASR/TRC/TC/TCS), elektronik denge sistemi
(ESP/VSC/VDC/ESC) ve elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi
(EBD/EBV) gibi ilave sistemler durma süresi ve mesafesini etkilerler.
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4.2. Hidrolik Direksiyon Sistemleri
Hareket halindeki araçların istenilen yöne sevkiyatını sağlamak için
direksiyon sistemleri kullanılır. Sürücünün direksiyon simidinden
vermiş olduğu döndürme torku sistem elamanları vasıtasıyla tekerlek
tekerleklere lineer itme-çekme kuvveti olarak iletilir. Otomobiller
üzerinde; mekanik direksiyon, hidrolik yardımlı direksiyon, elektrik
yardımlı

direksiyon, elektro hidrolik yardımlı

direksiyon ve

elektromekanik direksiyon sistemleri kullanılmaktadır.
Mekanik döndürme kuvveti, hidrolik enerjinin sağladığı yüksek itme
kuvvetinden faydalanılarak hidrolik yardımlı direksiyon sitemleri
geliştirilmiştir. Hidrolik direksiyon sistemi gerekli basınçlı akışkanı
direksiyon pompası olarak isimlendirilen hidrolik pompadan sağlar.
Bu pompalar aracın motorundan dişli veya kayış yardımıyla veya
harici bir elektrik motorundan hareket alırlar. Pompadan gelen
basınçlı akışkan direksiyon kutusu içerisinde bulunan döner tip yön
kontrol valfine ulaşır. Direksiyon simidinden verilen torkun yönüne
göre valf akışkana izin verirken basınçlı yağ döner tip çift kollu
direksiyon silindirinin içerisine dolar. Çift kollu hidrolik silindirlerin
çalışma prensibi gereği piston kolunun birisi dışarı doğru itme
hareketi üretirken, diğeri içeri doğru çekme hareketi üretir. Bu sayede
direksiyon sisteminin bağlı olduğu tekerlekler birlikte sağa veya sola
doğru yön değiştirerek aracın istikametinin değişmesini sağlarlar.
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Şekil 15: Hidrolik Direksiyon Sistemi (www.erisotomotiv, 2020)

Hidrolik yardımlı direksiyon sistemlerinin bir diğer çeşidi, hidrolik
pompanın elektrik motorundan hareket aldığı elektro-hidrolik
direksiyon sistemleridir.
Elektro-hidrolik direksiyon sistemi (Şekil 16), sürücünün direksiyon
simidini döndürme hızına bağlı olarak değişen direksiyon açısal hızına
ve aracın sahip olduğu anlık hıza bağlı olarak çalışan bir yön kontrol
sistemidir. Direksiyon açısal hız sinyali, araç hız bilgisi ve motor devir
siny(MEGEP, 2011)ali, elektronik kontrol ünitesine gönderilir. ECU,
sinyalleri değerlendirerek elektrik motorunun ve yağ pompasının
devrini düzenler ve bununla birlikte hidrolik yağın debisini ayarlar.
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Şekil 16: Elektro-Hidrolik Direksiyon Sistemleri(MEGEP, 2011)

4.3. Hidrolik Kumandalı Debriyaj Sistemi
Döner haldeki bir parçanın hareketini aynı eksen üzerinde bulunan
diğer bir parçaya iletmek veya iletilmekte olan bu hareketi istendiği
zaman durdurmak amacıyla kullanılan tertibata debriyaj(kavrama) adı
verilir. Motorlu taşıtlarda kullanılan kavramalar krank mili ekseninde
olmak üzere motorla vites kutusu arasına bağlanmış olup, motordan
vites kutusuna hareket iletimini sağlar ve istendiği zaman, motor
çalışmasına devam ettiği halde, bu hareket iletimini durdurur.
Debriyajın diğer bir özelliği de, değişik vites oranlarına göre, motor
torkunun

uygulanabilirliğini

sağlamaktır.

Rahatlıkla

vites

değiştirebilmek için, motoru vites kutusundan ayırmak gerekir. Bu
görevi de debriyaj üstlenir. Ayrıca, farklı hızlarda dönmelerine

113

rağmen, motor ile vites kutusunun yeniden birleşmesini sağlar ve bu
işlem sırasında oluşan ısıyı hasara sebep olmayacak şekilde dağıtır.
Debriyaj mekanizmasının motordan vites kutusuna hareket iletimini
kesebilmesi için sürücünün debriyaj pedalına basması (kuvvet
uygulaması) gerekir. Uygulanan bu kuvvet eski otomobillerde bir
halat (debriyaj halatı) vasıtasıyla iletilirken, günümüz otomobillerinde
Şekil 17’de şeması verilen hidrolik bir sistem (3,4,5 numaralı
parçalar) aracılığı ile iletilir.

Şekil 17: Hidrolik Kumandalı Debriyaj (https://slideplayer, 2020)

4.4. Hidrolik Kavramalar (Tork Konvertörler)
Hidrolik kavramalar, bir hidrolik akışkan aracılığıyla moment
iletimini sağlayan kavramalardır. Motorla beraber dönen pompa çarkı
(impeller) tarafından, merkezkaç ve teğetsel kuvvetlerle harekete
geçirilen akışkan, karşı tarafındaki türbin kanatçıklarına çarpması
suretiyle bir moment iletimi gerçekleşir. Tork konvertörleri motorun
güç çıkış parçası olan volan ile aracın hız ve momentini ayarlayan
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vites kutusu arasındadır. Tork konvertörlerin, diğer kavramalardan
farkı ve avantajı motor torkunu artırarak vites kutusuna iletmesidir.

Şekil 18: Tork Konvertörü (https://torkkonvertoru, 2020)

Motorun volanından aldığı hareket ile dönmeye başlayan pompa çarkı
(impeller) içeride bulunan yağı harekete geçirir. Dönme hareketinden
dolayı bir santrifüj kuvvet oluşur ve yağı türbin kanatçıklarına
gönderir. Kanatçıklarına çarpan yağın etkisi ile türbin de dönmeye
başlar. Türbin vites kutusu giriş miline bağlı olduğu için motorun
hareketini vites kutusuna iletmiş olur. Pompa ve türbin kanatçıklarının
yönü birbirine göre terstir. Pompanın türbine gönderdiği yağ,
türbinden tekrar pompaya geri döner. Bu esnada yağın yönünün
değiştirilerek tork artışını sağlama görevini pompa ile türbin arasına
gövdeye bağlanan stator yerine getirir. Tork konvertörleri otomatik
transmisyonlu (şanzımanlı) araçlarda kullanıldığı için daha fazla vites
durumuna olanak sağlar.
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4.5. Benzinli Motor Yakıt Sistemi
Benzinli motorların yakıt sistemlerinde 20. Yüzyılın son yıllarına
kadar çoğunlukla hava ile yakıtı uygun oranlarda karıştıran
karbüratörler kullanılırdı. Karbüratörlerde venturi diye isimlendirilen
daraltılmış

kesit,

bernoulli

prensibinin

otomobillerde

en

iyi

uygulamalarından bir tanesidir. Venturi de daralan kesit sayesinde
içeri alınan havanın hızı artar ve basıncı düşer. Burada oluşan vakum
sayesinde, daralan kesit içerisinde yer alan benzin fıskiyesinden
benzin hava içerisine emilerek karıştırılır. Karışım emme manifoldu
ve emme supapları vasıtasıyla silindir içerisine gönderilir.

Şekil 19: Karbüratör Kesiti (https://carstechnic.com, 2020)

Son yıllarda ki teknolojik gelişmeler paralelinde yakıt sistemleri de
gelişmiş ve elektro-hidrolik sistemler haline dönüşmüştür. Şekil 20’de
şeması verilen elektro-hidrolik prensiplerle çalışan benzin enjeksiyon
sistemi görülmektedir. Burada, yakıt deposunda depolanan benzin

116

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GENEL BAKIŞ 2

enjeksiyon pompası vasıtasıyla yakıt dağılım hattına gönderilir.
Sensörlerden gelen dijital sinyaller Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)
tarafından işlenir. ECU motorun ihtiyacı olan ideal hava-yakıt
karışımını sağlamak için içeriye alınan havanın debisine göre gerekli
yakıt miktarını ayarlayarak devre üzerinde bulunan enjektörlere sinyal
gönderir. Enjektörler üzerinde bulunan selenoid valf ECU tarafından
gönderilen sinyale göre açılarak basınçlı yakıtın atomizasyonunu
sağlar. Eksoz sisteminde bulunan lambda sensöründen ECU’ya gelen
eksoz emisyon bilgisine göre anlık olarak hava-yakıt karışımı
belirlenerek iyi bir yanma sağlanmış olur. Bunun sonucunda, motor
performansı artar, yakıt sarfiyatı ve eksoz emisyonları azalır.

Şekil 20: Benzin Enjeksiyon Sistemi (https://benzinlimotorlar, 2020)
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4.6. Dizel Motor Yakıt Sistemi
Dizel motorlar emme zamanında silindir içerisine sadece havayı
alırlar. Alınan bu hava sıkıştırılarak yüksek basınçlara ulaştırılır.
Yüksek basınçlı hava içerisine yakıt sistemi tarafından motorun
ihtiyacına göre hazırlanan yakıt enjektör vasıtasıyla yüksek basınçla
püskürtülür. Dizel yakıt sistemi (Şekil 21) hidrolik prensiplere göre
çalışan tam bir hidrolik devredir. Araçlarda kullanılan farklı dizel
enjeksiyon pompası ve buna bağlı değişen yakıt enjeksiyon sistemleri
mevcuttur. Sıra tipi, distribütör tip, common rail ve enjektör pompa
gibi pompalar ve bunların takılı olduğu yakıt enjeksiyon sistemleri
vardır. Dizel yakıt enjeksiyon sistemleri komple hidrolik prensiplere
göre çalışmakla birlikte, sistemde kullanılan enjektörler yakıt basıncı
ile çalıştığı (açıldığı) için hidrolik enjektör olarak isimlendirilir.
Ayrıca distribütör tip pompalarda pompanın göndereceği yakıtı
düzenlemek için yakıt basıncına göre çalışan hidrolik regülatörler ve
avansı ayarlamak için de hidrolik avans mekanizması kullanılır. Şekil
21’de common rail tipi yakıt enjeksiyon sistemi şeması verilmiştir.
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Şekil 21: Dizel Motor Yakıt Enjeksiyon Sistemi (https://motordestek, 2020)

4.7. Yağlı Amortisörler
Araçlar hareket halinde iken yol yüzeyindeki darbelere maruz
kaldığında süspansiyon yayları uzayarak ya da kısalarak bu darbeleri
karşılar. Yaylar darbeleri karşılamaları esnasında bir süre salınım
hareketi yapar. Gerçekte bir yayın kısa bir salınımdan sonra durması
beklenir. Aynı zamanda yayların hem yeter derecede sert hem de
eğilebilir özellikte olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra yayların
sıkışması ve gevşemesi hallerinde araçta aşırı sarsıntılara yol
açmaması emniyet ve konfor için zorunludur. Bu nedenle sarsıntı ve
darbeyi şasiye iletmeyen yayın yavaşça gevşemesi ve sıkışmasını
sağlayan, kontrolsüz salınımı kısa sürede durduracak donanıma ihtiyaç
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vardır. Yayların salınımını kontrol altına alarak sönümleyen
süspansiyon sistemi elemanı amortisörlerdir

(MEGEP, 2013).

Amortisörler yağlı ve gazlı amortisör olarak iki çeşittir. Her iki çeşitte
de silindir içerisinde hareket eden bir pistona sahiptir. Yağlı tip
amortisörler, sıvıların sıkıştırılamama ve bunun sonucunda yer
değiştirme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Silindir içerisinde
piston vasıtası yağ sıkıştırıldığında ince bir delikten çıkış yolu bulması
durumunda yüksek bir sürtünmeye maruz kalır. Amortisörler bu
sürtünme kuvveti sayesinde yay esnemelerini kısa sürede durdurur.

Şekil 22: Yağlı Amortisör (www.otobilgim, 2020)
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4.8. Otomobillerde Diğer Hidrolik Sistemler
Yukarıda açıklanan sistemlerin dışında, otomobillerde kullanılan
yağlama sistemleri, soğutma sistemleri de hidrolik prensiplerle çalışan
sistemlerdir. Otomatik vites kutusu bulunan otomobillerin vites
değiştirme sitemleri (mekatronik beyin) elektro-hidrolik bir sistemin
iyi bir örneğidir. Bazı otomobil firmalarının yağ basıncı ile çalışan
hidrolik supap iticiler araçlarında tercih ettikleri diğer bir hidrolik
sistemdir. Motorlarda performans artışı istenen tam yük durumunda
supapların açık kalma süresini değiştiren (ayarlayan) değişken supap
zamanlama sistemlerinde (VVT, VVTi, VANOS vb.) yine yağ
basıncından faydalanılmaktadır. Bütün araçların vazgeçilmesi cam
suyu püskürtme sistemi bir diğer örnektir.
Hidrolik prensipler ve bu prensiplerle çalışan sistemler otomobillerde
birçok uygulamaya sahip olmakla birlikte elektronikteki teknolojik
gelişmelere

paralel

olarak

elektro-hidrolik

sistemler

artarak

kullanılmaya devam edilecektir. Bunun için makine, otomotiv,
otomasyon, mekatronik, elektronik, bilgisayar gibi alanlarda mesleki
eğitim alan öğrencilerin hidrolik prensipleri ve uygulamalarını
öğrenmeleri faydalı olacaktır.
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