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1. Proje Özeti   

Şarj altyapısının yetersiz oluşu, şarj esnasında bekleme ve kısıtlı menzili nedeniyle elektrikli 

taşıtlara ilgi, yeterli seviyede değildir. Proje konusu makro dron teknolojisiyle, elektrikli 

taşıtların, sürüş ve park esnasında çatılarına monte edilmiş alıcıyla kablosuz şarj edilmesi 

mümkün olabilmektedir. Ayrıca alternatif olarak, robot kollu dronla elektrikli taşıtların park 

esnasında boşaltılmış bataryasının dolusuyla değişimi veya kablolu şarjı 

sağlanabilmektedir. 

Proje konusuyla, ülkemizde dron teknolojisinin ve elektromobilitenin oluşum ve gelişimine 

katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Ekim 2020’de dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, küresel ölçekte 

lider araştırma şirketlerinden Ipsos ile yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Elektrikli 

Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 

ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına 

bakıldığında, elektrikli araç almayı planlayanların %51’i yetersiz şarj altyapısından, %34’ü 

ise kısıtlı menzilden endişe duyduğunu bildirmiştir. 

  

3. Çözüm  

Elektrikli taşıtlar, sürüş ve park esnasında kablosuz şarj teknolojisiyle şarj edilecektir. İlgili 

teknoloji, makro dronların alt kısmına monte edilmiş verici bobinlerle ve elektrikli taşıtların 

çatısına monte edilmiş alıcı bobinler arasında oluşan elektromanyetik alanı kullanarak 

çalışmaktadır (Şekil 1). Bu projenin en büyük avantajı sürdürülebilirliktir. Kablosuz şarjlı 

dron teknolojisiyle, elektrikli otomobillerin önündeki en büyük problemlerden olan menzil 

sorunu ve yetersiz şarj istasyonlarına bağlılık ve şarj için yaşanan bekleme süresinin elimine 

edilmesi öngörülmektedir. 

           

Şekil 1: Projenin çalışma mekanizması. 
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4. Yöntem 

Proje, 3 iş paketi halinde kaynakçada (1-5) belirtilen yöntemlere uygun şekilde imal edilerek 

analizleri gerçekleştirilecektir. 

İş Paketi (İP) 1: Alttaki malzemeler temin edilecektir. 

A. Kablosuz modül malzemeleri; 

1- 470 Ohm pot (P1), 

2- 10K/1W direnç (R1), 

3- 0.47uF/400V non-polar kondansatör (C1), 

4- 2uF/400V, non-polar kondansatör (C2), 

5- Variable Gang kondansatörü (C3), 

6- 10uF/50V kondansatör (C4), 

7- 5 adet 1N4007 (D1,..D5), 

8- Batarya gerilimi için zener diyot, 1watt (D6), 

9- BU508 transistör (T2), 

10- Bobin (100 tur bakır tel orta uçlu, mümkün olan en büyük ferrite E-çekirdek) L1, 

11- Bobin (50 tur bakır tel) L2. 

B. Dron 

C. Elektrikli taşıt 

D. Lehim 

E. Wattmetre 

 

İş Paketi 2: (Üretim aşamasında) Bu aşamada alttaki süreç izlenecektir. 

Kablosuz şarj teknolojisi, drondaki verici ve elektrikli taşıttaki alıcı modüller arasında 

gerçekleşen endüktif şarj devresine dayanmaktadır. Dronun altına monte edilecek verici 

modüllerin güç beslemesi için girişine, ilgili dronun batarya kablosu takılacaktır. Burada iki 

adet FET, köprü bağlantıyla verici modülün bobinini ve seri kondansatörleri besler. Rezonans 

frekansını seri kondansatörler belirler. Verici bobin ise elektromanyetik indüksiyonla gücü alıcı 

bobine aktarır. Verici modülde bir adet bobin olacaktır.  

Alıcı modül ise elektrikli arabanın çatısına monte edilecektir. Alıcı modül girişinde, transfer 

edilen gücü almak için bir adet bobin olacaktır. Alınan güç, verimliliği arttırmak için diyot 

yerine FET'le yapılmış doğrultucularda doğrultulacaktır. Switching regülatörle ve çıkış 

kapasitörleriyle doğrultulan gerilim şarj için elektrikli taşıttaki bataryaya bağlanacaktır. Alıcı 

modül ayrıca şarj akım ve gerilimini de ayarlayarak şarj bittiğinde otomatik olarak akımı 

durduracaktır. 

İş Paketi 3: Sistemin test ve analizi wattmetre cihazıyla gerçekleştirilecektir. 

 

5. Yenilikçi Yönü 

Kablosuz şarj özellikli makro dron, talep edilen güzergah üzerinde otonom olarak iniş kalkış ve 

seyrüsefer yapabilmektedir. Ayrıca pervanelerini tamamen koruyan karbon fiber kalkanıyla 

uçuş güvenliğini artıran özelliğe sahiptir (Şekil 2). Ayrıca alternatif olarak, robot kollu dronla 

elektrikli taşıtların park esnasında boşaltılmış bataryasının dolusuyla değişimi veya kablolu 

şarjı sağlanabilmektedir. 
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Şekil 2: Pervane koruma kalkanlı makro dron. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Günümüzde 3 adet patentlenmiş çözüm uygulanmaktadır.  

a. Elektrikli taşıtların park halinde, mevcut şarj istasyonlarında kablolu şarj edilmesi 

sağlanmaktadır.  

b. Zemine monte edilmiş verici bobinle ve elektrikli taşıtların altına monte edilmiş alıcı bobin 

arasında oluşan elektromanyetik alanı kullanarak elektrikli taşıtların park esnasında kablosuz 

şarj edilmesi sağlanmaktadır.  

c. Otoyollara monte edilmiş verici bobin veya verici kabloyla ve elektrikli taşıtların altına monte 

edilmiş alıcı bobin arasında oluşan elektromanyetik alanı kullanarak elektrikli taşıtların sürüş 

esnasında kablosuz şarj edilmesi sağlanmaktadır. 

Proje konusu çözümde ise; kablosuz şarj devresi verici ve alıcı modül olmak üzere iki 

bölümden ibarettir. Verici modüldeki bobin, dışı yalıtılmış bakır telden 100 sarımdır ve tek 

katlıdır (tek sıra-yassı olacak). boyut olarak mümkün olduğunca büyük ve ferrit E-çekirdek (E-

core) üzerine sarılacaktır. Orta ucu 50. sarımdan çıkarılacaktır. Bobin R1 transistörü üzerinden, 

T1 ve C1 den oluşan bir osilatör devresine bağlanır. P1 potu ile frekans arttırılarak optimum 

seviyeye ayarlanacaktır (deneyerek en uygun frekans bulunacaktır). Girişteki doğrultucu 

diyotlarla elde edilen DC gerilim osilasyonu başlatır ve devre salınım yapar. Alıcı modülün 

girişinde 50 sarımlık (dışı yalıtılmış bakır iletken) bir bobin vardır. Böylece dielektrik olarak 

havayı kullanan bir bobinden manyetik alan elektrik akımına dönüşür. C3 ayarlı kondansatörü 

ile L2 bobini rezonatör gibi çalışır. C3 ile rezonans frekansı ayarlanır. D6 ve C4 ile elde edilen 

salınım DC gerilime çevrilir (Şekil 3). 



5 

 

 
Şekil 3: Kablosuz şarj modülünün devre şeması. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje, 3 iş paketi kapsamında yapılacaktır.  Projede kullanılacak malzemeler (Tablo 1) ve zaman 

planlaması (Tablo 2) alttadır.  

Maliyet Kalemleri Tutar (TL) 

Dron (1 ad) 460 

Lehim (1 ad) 90 

Wattmetre (1 ad)  270 

Kablosuz modül malzemeleri 420 

Elektrikli taşıt (1 ad) 80 

TOPLAM MALİYET 1 320 

      Tablo 1: Maliyet Tablosu 
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İş Paketleri Temmuz Ağustos Eylül 

 

İP 1: Malzeme Tedariği    

İP 2: Üretim Aşaması    

 

İP 3: Test ve Analiz     

Tablo 2: İş zaman çubuğu. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi: 

Proje elektrikli taşıt kullanıcılarına hitap etmektedir. 

9. Riskler 

Proje süresince karşılaşılması olası riskler ve ilgili risklerin çözümü için uygulanacak B planı 

alttadır (Tablo 3). 

 

İş 

Paketi 

Risk Olasılık  Etki Risk 

Notu 

B Planı 

İP 1 Destek miktarı, projenin 

gereksinimlerini 

karşılamayabilir.  

2 1 Düşük Özkaynak Kullanımı. 

İP 1 Malzeme tedariğinde 

gecikme. 

1 3 Düşük Farklı tedarikçi 

şirketlerden temin 

edilmesi. 

İP 2 İş-zaman çizelgesinde 

gecikme olasılığı. 

2 3 Orta Ekibe yeni 

arkadaşların katılımı 

sağlanacaktır. 

İP 3 İstenen performans 

değerlerine 

ulaşılamaması. 

2 2 Orta Farklı devre tasarımı 

yapılarak, ilgili 

devrenin imali ve test 

edilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Tablo 3: Olasılık-etki matrisi. (Risk Notu=Olasılık x Etki) 
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