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Özet 

 

Günümüzde depodan tekere(tank to wheel) emisyonu sıfır; verimi ise oldukça yüksek olan batarya 

elektrikli taşıtların(BEV) önündeki en önemli engel yetersiz menzil problemidir. 

 

Bu dezavantajı ortadan kaldıracak, yöntemlerden biri de ihtiyaç duyulduğunda jeneratör görevi görerek 

bataryayı şarj edecek bir menzil arttırma ünitesi kullanılmasıdır. Menzil arttırıcı ünite olarak; wankel 

motor, pistonlu içten yanmalı motor, yakıt pili, gaz türbin motoru ve yeni bir teknoloji olan serbest 

pistonlu lineer jeneratör kullanılabilmektedir.  

 

Bu çalışmada, batarya elektrikli taşıtlarda menzil arttırıcı ünite olarak kullanılabilecek sistemler kısaca 

açıklanmıştır. Ardından serbest pistonlu lineer jeneratörün avantaj ve dezavantajları diğer menzil 

arttırma üniteleri ile sistematik olarak karşılaştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli taşıtlar, menzil arttırma ünitesi, serbest pistonlu lineer jeneratör, wankel 

motor, içten yanmalı motor, gaz türbin motor 

 

Abstract  

 

Today, battery electric vehicles(BEV) have zero emission(tank to wheel) and very high efficiency. 

However, the most important obstacle of BEV is insufficient range. 

 

This disadvantage can be eliminated in term of range extender systems. Range extender system like 

generator can charge battery when required. Free piston linear generator, Wankel engine, piston internal 

combustion engine, gas turbine motor and fuel cell can be used as range extender unit.  

 

In this study, Range extender systems have briefly been presented. Then, the advantages and 

disadvantages of free piston linear generator have systematically compared with other range extender 

units. 

 

Keywords: Electric vehicles, range extender system, free-piston linear generator, Wankel engine, 

internal combustion engines, gas turbine engines. 

 

 

1. Giriş 

 

Elektrikli taşıtlar, mevcut teknolojisi ile insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsa 

da, kısa menzil mesafesi ve uzun şarj sürelerinden dolayı tamamıyla konvansiyonel taşıtların 

yerine geçememekte ve uzun mesafeli yolculuklar için uygun değillerdir. Bu sorunları ortadan 
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kaldırmak için, küçük hacimli menzil arttırma üniteleri kullanılabilmektedir. Sabit yükte yani 

verimli bölgede çalışan ve küçük hacimli motor kullanılarak batarya şarj edilebilir. Böylelikle, 

şarj istasyonunun bulunmaması veya şarj için gerekli zamanın olmaması gibi durumlarda 

menzil arttırıcı ünite devreye girerek seyahate ara verilmeden, taşıt yoluna devam 

edebilir[1,2,3,5]. 

 

Menzil arttırıcı ünite olarak, birçok alternatif sistem bulunmaktadır[1,5]. Bu çalışmada, 

başlıca kullanım potansiyeli olan; serbest pistonlu lineer jeneratör, pistonlu içten yanmalı 

motor, wankel motor, gaz türbin motor ve hidrojen yakıt hücresi sistemleri incelenmiştir. 

 

 

2. Menzil Arttırma Sistemleri 

 

2.1. Serbest Pistonlu Lineer Jeneratör(SPLJ) 

 

Serbest pistonlu lineer jeneratör modülü(Şekil 1), piston kolu, silindir ve lineer jeneratörden 

ibarettir. İçten yanmalı motorlar ile benzer prensiple çalışan SPLJ, krank biyel mekanizması 

olmamasıyla farklılık göstermektedir. SPLJ, yanma sonucu ortaya çıkan enerji ile krank biyel 

mekanizmasıyla dairesel hareket oluşturmak yerine, lineer jeneratör ile doğrusal hareketi 

elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. SPLJ, merkezi yanma odalı veya çift yanma odalı 

olarak tasarlanabilmektedir(Şekil 2).  

 

Şekil 1. Serbest pistonlu lineer jeneratörün çalışma prensibi[1]  

Şekil 2. Serbest pistonlu lineer jeneratör sistemleri[1] 

 

Yirminci yüzyılın ortalarından beridir serbest pistonlu motor ve jeneratör tasarımı ve prototip 

üretimi yapılmaktadır. Özellikle, Pempek Systems(Avustralya), West Virginia Üniversitesi, 

Volvo, DLR(Almanya), Micromer AG(İsviçre) ve Toyota gibi kuruluşlar serbest pistonlu 

lineer jeneratör tasarımı yapmışlardır[4]. Tablo 1’de SPLJ’ün temel karakteristikleri 

görülmektedir. 
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Tablo 1. SPLJ karakteristikleri[1] 

Verim %36,6 

Paket boyutu 470 W/l (yardımcı üniteler olmadan) 

Güç yoğunluğu 320 W/kg 

Maliyet 2000 € 

Emisyon 3 yollu katalizör 

Yakıt türü Benzin, dizel, doğalgaz, LPG vs. 

Gürültü-Titreşim Orta 

Tepki süresi Hızlı, <1 s  

 

DLR menzil arttırıcı modül tasarımı çalışmalarında kullanılan SPLJ ünitesinin ağırlığı 55,9 

kg.’dır[2]. Bu ağırlığa jeneratörün ihtiyaç duyduğu güç elektroniği de dâhildir. Güç 

yoğunluğu ise 350 W/kg’dır. Hacim olarak da farklı şekillerde kombine edilebilir.  Hacimsel 

güç yoğunluğu da 470 W/l’dir. Motor verimi yaklaşık %36’dır. Maliyet ise 2100 €/ünite’dir. 

Ancak maliyet seri imalat ile 1500 €/ünite’ye kadar düşürülebilir. Modüler boyutu, düşük 

ağırlığı ile SPLJ, elektrikli otomobil menzil arttırıcı sistemi için iyi bir alternatiftir. Sadece 

100 kg(yakıt deposu vs. dâhil edilirse) gibi bir ağırlık artışı ile araca ekstra 200-300 km 

kazandırabilmektedir[1,2]. 

 

2.2.  İçten Yanmalı Motorlar(İYM) 

 

Pistonlu içten yanmalı motorlar(İYM), otomobillerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Sistem, sıkıştırma veya buji ateşlemesiyle yakıtın yanması ve yanma sonucu oluşan basıncın 

pistonları doğrusal olarak hareket ettirmesi prensibi ile çalışmaktadır. Bu doğrusal harekette 

krank biyel mekanizması ile dairesel harekete çevrilerek taşıt tahriki sağlanır.  

 

Tablo 2’de çeşitli buji ateşlemeli küçük motorların(SI) ve sıkıştırmalı ateşlemeli 

motorların(CI) özellikleri gösterilmektedir. Genel kural olarak; CI motorlar, SI motorlara göre 

aynı gücü almak için daha az yakıt tüketimi(BSFC) sağlarlar. Bu kısmen dizel yakıtın enerji 

yoğunluğundan, kısmen de dizel motorun benzine kıyasla izin verdiği daha yüksek sıkıştırma 

oranından kaynaklanmaktadır. Motor malzemesi ne kadar yüksek mukavemete sahipse, o 

kadar fazla sıkıştırma oranı kullanılabilir. Bundan dolayı CI motorlar, genelde SI motorlardan 

daha performanslı ama daha ağır olmaktadırlar[5]. 
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Tablo 2. Bazı Küçük Boyutlu İçten Yanmalı Motorların Performans Karşılaştırılması[5] 

Motor Tipi Çalışma 

Döngüsü 

Sıkıştırma 

Oranı 

Güç/ağırlık Oranı Ort. En İyi BSFC 

(Kg/kW) (g/kW-h) 

Buji 

Ateşlemeli 

Küçük Motor( 

motosiklet vs.) 

2 veya 4 

zamanlı 

6-11 5.5-2,5 350 

Binek araç 4 zamanlı 8-10 4-2 270 

Wankel Motor 4 zamanlı 9 1.6-0,9 300 

Sıkıştırma 

Ateşlemeli 

Binek Araç 4 zamanlı 17-23 5-2,5 250 

Kamyon (NA) 4 zamanlı 16-22 7-4 210 

Kamyon (TC) 4 zamanlı 14-20 7-3,5 200 

 

Tablo 2’de listelenen motorlar içinde wankel motorun güç ağırlık oranı yüksektir ancak yakıt 

verimi nispeten düşüktür. Wankel motor, güç ağırlık oranına ek olarak birçok parametresiyle, 

menzil arttırıcı olarak kullanılması için iyi bir alternatiftir. Optimize edildiğinde, Wankel 

motor düşük gürültü ve vibrasyon seviyesi ile işletilebilir ki sessiz ve vibrasyonsuz çalışan bir 

elektrikli araç için önemli bir özelliktir. Diğer içten yanmalı motorların aksine olarak, Wankel 

motorun şaft çıkışı motorun merkezindedir. Bu özellik motor-jeneratör ikilisinin daha küçük 

hacimlerde menzil arttırıcı modül olarak paketlenmesine izin vermektedir. Şekil 3’de AVL 

Wankel motorlu menzil arttırıcı modülü görülmektedir. Kompakt boyut, düşük ağırlık ve 

sessiz çalışma gibi özelliklerinden dolayı AVL, FEV ve hatta AUDI gibi firmalar Wankel 

motor menzil arttırıcı ünite prototipini üretmekte ve testlerini yapmaktadırlar[5]. 

 

Şekil 3. AVL Wankel Motorlu Menzil Artırıcı Modül[1]  
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2.3. Gaz Türbin Motorları(GTM) 

 

Gaz türbin motoru geçmişten beri otomobillerde kullanılmaktadır. 1960 model Chrysler gaz 

türbin motoru bunlardan bir tanesidir. Ama maalesef, yavaş tepki zamanı ve kısmı yükte 

verimsiz çalışması nedeniyle birincil kaynak olarak geleneksel araçlarda kullanımı uygun 

olmamıştır[5]. 

 

Şekil 4. Menzili Artırılmış Elektrikli taşıtlar için Capstone C30 Mikro türbini[5] 

 

Ancak elektrikli taşıtlarda menzil arttırıcı olarak kullanıldığında bu dezavantajlar ortadan 

kalkmaktadır ve bu teknoloji gelecek vaat edici bir menzil arttırıcı sistem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çünkü menzil arttırıcı olarak motor, gerektiği zaman sabit yükte çalışıp, 

bataryaları şarj edecektir. Bunlara ek olarak, jeneratör olarak geleneksel kullanımında gaz 

türbinlerinden, yüksek hız ile yüksek verim elde edilebilir. Mikro türbin, elektrikli araçlarda 

menzil arttırıcı olarak, yüksek hız jeneratörü ile birlikte çalıştığında yüksek verim ve yüksek 

güç yoğunluğu potansiyeline sahiptir(Tablo 3). Güncel olarak kullanılan bir örneği Şekil 4’te 

gösterilmiştir[5]. 

 

Tablo 3. Gaz türbin motoru karakteristikleri[1] 

Verim %25-35 

Paket boyutu 95 W/l 

Güç yoğunluğu 400 W/kg 

Maliyet Düşük 

Emisyon Doğalgaz: NOx 9 ppm, CO 50 ppm 

Sıvı yakıt: NOx 35 ppm, CO 15 ppm 

Yakıt türü Benzin, dizel, doğalgaz vs. 

Gürültü-Titreşim Yüksek (65 dB) 

Tepki süresi Yavaş, 10-90 s  
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2.4. Yakıt Hücresi Motoru(PEMYH) 

 

Elektrikli taşıtlarda, ya taşıtların elektrik motorunda kullanılmak üzere ya da taşıtlardaki 

bataryalarda depolanmak üzere elektriksel güce ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önceki 

bölümlerde, mekanik gücün bir alternatör tarafından elektriksel güce dönüşmesini sağlayan 

motor tipleri tartışılmıştı. Yakıt hücresi motoru doğrudan elektrik gücü üreterek alternatör 

ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Hidrojen yakıtı kullanıldığında yakıt hücresinden egzoz 

emisyonu olarak sadece su açığa çıkmaktadır ve %59 civarı verim değerine 

ulaşabilmektedir(Tablo 4). Şekil 5’de PEM hidrojen yakıt hücresi görülmektedir[5]. 

 

Tablo 4. Yakıt hücresi karakteristikleri[1] 

Verim %59 

Paket boyutu 1100 W/l (yardımcı üniteler olmadan) 

Güç yoğunluğu 200-885 W/kg 

Maliyet 40000 € 

Emisyon Su buharı ve hidrojen 

Yakıt türü Hidrojen 

Gürültü-Titreşim Çok sessiz 

Tepki süresi Orta, 3-30 s  

 

 
Şekil 5. PEM yakıt hücresi modülü[6] 

 

Yakıt hücresi, geleneksel motorlar ile karşılaştırıldığında birçok avantajı bulunmaktadır. Ama 

seri üretime kazandırılmadan önce birçok engelin aşılması gerekmektedir. Çoğu düşük 

sıcaklık yakıt hücresi, yakıt olarak, yüksek yoğunlukta saf hidrojen gerektirmektedir. Yüksek 

sıcaklık yakıt hücresi doğalgaz kullanılarak çalıştırılabilir. Ama kayda değer şekilde fazla 

ısıtma soğutma zamanı gerekmektedir ve reaksiyon uzun zaman almaktadır[5]. 

 

 

3. Menzil Arttırma Sistemlerinin Değerlendirilmesi 

 

Menzil arttırıcı olarak kullanılmak üzere yakıt hücresi, serbest pistonlu lineer jeneratör, gaz 

türbin motor, pistonlu içten yanmalı motor ve wankel motor olmak üzere beş temel alternatif 
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bulunmaktadır. Tablo 5’de verim değerlerine baktığımızda yakıt hücresinin üstünlüğünü 

görmekteyiz. SPLJ, yakıt hücresinden sonra en yüksek verimli menzil arttırma ünitesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır ve diğer özellikleri içten yanmalı motorlarla benzerlik göstermektedir. 

Gaz türbin motorunun ise spesifik güç yoğunluğu yüksek ancak hacimsel güç yoğunluğu 

düşüktür ayrıca gürültüsü seviyesi de yüksektir. 

 

Tablo 5. Elektrik Otomobillerde kullanılabilecek menzil arttırıcı sistemlerin karşılaştırmalı özellikleri[1,2] 

 

3.1. SPLJ-PEMYH 

 

PEM yakıt hücresi sadece hidrojen ile çalışabilirken, SPLJ sistemi farklı yakıt seçenekleri 

kullanılabilir. Hidrojen ile ilgili alt yapı henüz yaygın olmadığı için PEM dezavantajlı 

olmaktadır. Ayrıca PEM yakıt hücresi, SPLJ’den yaklaşık 20 kat daha pahalıdır ve uzun ilk 

tepki süresine sahiptir[1,2].  

 

Böylece PEM yakıt hücresi daha yüksek verime, spesifik ve hacimsel güç yoğunluğuna sahip 

olmasına rağmen, hala ancak geleceğin enerji çözümü olarak görülmektedir. Yani SPLJ 

hidrojende dâhil birçok yakıtın kullanılabilmesi ve makul güç yoğunluğu ve verimi ile 

günümüz ile gelecek arası köprü vazifesi görecek teknoloji olarak görülebilir[1,2]. 

 

 

 

 Yakıt 

Hücresi 

SPLJ Gaz Türbin Pistonlu 

İYM (4t) 

Wankel 

Verimlilik (%) 59 35-37 25-35 22-36 20-29 

Hacimsel güç 

yoğ (W/l) 

1100 470 95 458-640 458-640 

Spesifik Güç 

Yoğunluğu 

(W/kg) 

200-885 320 400 500-830 500-830 

Emisyon Su ve ppm 

hidrojen 

HC, CO2, 

H2O, NOx, 

CO  

HC, CO2, 

H2O, NOx, 

CO 

HC, CO2, 

H2O, NOx, 

CO 

HC, CO2, 

H2O, 

NOx, CO 

Yakıt Çeşitliliği Hidrojen, 

doğalgaz 

Dizel, benzin, 

doğalgaz, 

LPG vs. 

Dizel, benzin, 

doğalgaz vs. 

Dizel, 

benzin, 

doğalgaz, 

LPG vs. 

Dizel, 

benzin, 

doğalgaz, 

LPG vs. 

Gürültü-

Titreşim 

Çok sessiz Orta Yüksek Orta Orta 

Ölçeklendirilebi

lirlik 

Orta İyi Orta İyi İyi 

Dinamik Orta 3-30 s Hızlı < 1 s Yavaş 10-90 

s 

Hızlı < 1 s Hızlı < 1 s 
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3.2. SPLJ-GTM 

 

Serbest pistonlu lineer jeneratör, gaz türbin motor ile karşılaştırıldığında, SPLJ daha yüksek 

verime sahiptir.  Dahası SPLJ daha yüksek hacimsel güç yoğunluğuna ve dinamikliğe 

sahiptir. Dinamik hızın fazla olması batarya sistemini daha az zorlar ve daha basit batarya 

sistemine ihtiyaç duyar, buda maliyetleri azaltır. SPLJ birçok konuda Türbin Menzil 

Arttırıcıdan daha iyi olmasına karşın, eğer üretici için düşük ağırlık önemli ise ve yeterli 

hacim mevcut ise, GTM düşünülebilir[1]. 

 

3.3. SPLJ-İYM 

 

SPLJ ile Otto/Wankel motorlar ile arasındaki farkları belirlemek oldukça zordur. Bir nedeni 

ticari olarak kullanılacak menzil artırıcı sistem özellikleri tam olarak tanımlanmamıştır. SPLJ 

daha yüksek verim sağlayabilir ve farklı yakıtların kullanılmasına tam potansiyeli vardır. 

Spesifik ve volumetrik verimler oldukça benzerdir. Ancak SPLJ düşük yüksekliği sebebi ile 

araca daha iyi entegre olabilir. Yalnızca wankel motor kayda değer bir şekilde küçük ve 

hafiftir ancak daha düşük verime sahiptir[1].  

 

SPLJ, Otto/Wankel motordan biraz daha maliyetlidir ancak yüksek verimi dolayısı ile 

kullanım maliyeti ile eşitlenebilir. Menzil arttırıcı üniteli taşıt konseptleri için düzenli 

kullanımda ve seri hibrid taşıtlarda SPLJ avantajlıdır. Ancak Menzil arttırıcı sistem nadiren 

kullanılacak ise daha yüksek maliyeti amorti edemeyebilir[1]. 

 

 

4. Sonuçlar 

 

Gelişim aşamasında olan ve birçok avantaja sahip olan Serbest pistonlu lineer jeneratör, 

gelecek yıllarda otomobil endüstrisinde büyük önem kazanabilir. SPLJ, diğer sistemlerden 

daha yüksek verimiyle birçok taşıt konseptinde kullanılabilir. Ayrıca düşük yükseklikli 

üretilerek taşıta kolayca dâhil edilebilir. Bir diğer alternatif olan wankel motorlar, düşük 

verimlidir ama yüksek hacimsel güç yoğunluğuna sahiptir. Yakıt hücresi ise henüz gelişmeye 

ihtiyacı olan bir teknolojidir ama yüksek verimi, sessiz çalışması ve emisyonu yalnızca su 

buharı olması ile geleceğin teknolojisidir. 
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