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Elektrikli Araçlarda Müşteri 
Beklentilerini Karşılamaya Yönelik 
Geliştirilen NVH Teknoloji Trendleri

Elektrikli araçlar üzerine yapılan çalışmalar son üç 
yılda hız kazandı; etrafımızda hibrit ve elektrikli 
araçlar görmeye başladık. Elektrikli araç teknolojisinde 
lokomotif markalardan biri olan Tesla modelinin 
dünya çapında satış rakamları da bu veriyi destekler 
niteliktedir.  Özellikle emisyon regülasyonları üzerine 
gelen kısıtlamalar ve gereksinimler doğrultusunda 2020 
yılından itibaren Avrupa’da dizel araç kullanımı ciddi 
oranda azalacaktır. Bu bağlamda, hibrit ve elektrikli 
araçlar üzerine çalışmalara yoğunlaşılmıştır. 

İçten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara 
geçildiğinde farklı gürültü ve titreşim kaynakları ortaya 
çıkmaktadır ve ilave olarak mevcutta var olan ancak 
içten yanmalı motor sesi tarafından maskelenen gürültü 
kaynakları baskın hale gelmektedir. Bu durum, sürüş 
konforunu olumsuz etkilemektedir. Elektrikli araçlarda 
sürücü kabininde yüksek frekansta elektrikli motor 
kaynaklı şanzıman sesine benzer inilti sesi, yol ve 
rüzgâr gürültüleri, klima sistemi gürültüsü duyulur ve 
baskın hale gelmiştir. Elektrikli araçlarda NVH (Gürültü, 
Titreşim ve Sertlik) iyileştirme çalışmaları kapsamında 
içten yanmalı motorların güç hissiyatını verecek yapay 
ses modülasyonları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
Buna ilave olarak, mevcut gürültüleri iyileştirmek ve 
sürüş konforunu arttırmak amacıyla elektrikli araçlara 
özgü yeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu makalede, elektrikli araçlarda yeni geliştirilen 
teknolojiler kapsamında tekerlek ve motor sesini 
iyileştirmeye yönelik çözümler açıklanmıştır.

1. İÇTEN YANMALI MOTORLU ARAÇLARDAN ELEKT-
RİKLİ ARAÇ SÜRECİNE GEÇİŞTE BASKIN HALE GELEN 
VEYA YENİ KARŞILAŞILAN NVH PROBLEMLERİ

Elektrikli araçlar ilk bakışta sessiz düşünülmesine rağ-
men, NVH açısından geliştirilmeyi beklemektedir. İçten 
yanma motorlu araçlarda, motor ana gürültü ve titreşim 
kaynağı olup, klima kompresörü, HVAC (ısıtma, soğutma, 
havalandırma), şanzıman, hava emiş, egzoz, yol ve rüzgâr 
sesi gibi diğer gürültü kaynak ve katkılarını maskelemek-
tedir. Elektrikli araçlarda ise içten yanmalı motorun sesi 
ortadan kalktığı için bahsedilen gürültü kaynakları (Şekil 
1) daha baskın hale gelmektedir [1]. 

Şekil 2’de belirtildiği gibi, düşük ve orta araç hızı seviyele-
rinde elektrikli araç içten yanma motorlu araca göre orta-
lama 10 dB(A) daha sessizdir. Yüksek hızlara çıkıldığında, 
rüzgâr sesi ve tekerlek sesi arttığı için kabin içerisindeki 
ses seviyesi artmaktadır [1]. 

Benzer olarak, Şekil 3’te de içten yanma motorlu ve elekt-
rik motorlu araçların iç gürültü seviye örneği sunulmuş-
tur.

Mevcut gürültü kaynaklarının yapısal ve hava yollu olarak 
iç kabine yayılım etkilerini azaltmak için komponentlerin 
frekans bantlarına bağlı olarak önlemler alınmaktadır. Şe-
kil 4’te katkıların genel yüzde değerleri görülebilir.
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Şekil 1. Elektrikli Araçlarda Iç Kabindeki Gürültü Seviyesini Oluşturan Baskın Gürültü Kaynakları [2]

 

 

Şekil 2. İçten Yanma Motorlu ve Elektrikli Araçlarda Sürücü 
Kulak Seviyesindeki Gürültü Seviyesi Karşılaştırması [1]

Şekil 3. İçten Yanma Motorlu ve Elektrik Motorlu Araçların 3. Viteste Gaz Verme Seviyelerine Göre İç Kabin Gürültü 
Seviyeleri [3]
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1.1 Elektrik Motoru Sesi Problemi

İçten yanmalı motorlarda, yakıt hava karışımının yanma-
sı sonucu oluşan patlama sesi ve yanma sonucu oluşan 
basınçla silindirlerin hareketi sonucunda meydana gelen 
mekanik titreşimler, sürücü iç kabinine iletilmektedir. Bu 
konu ‘araç motor sesi’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Elekt-
rikli araçlarda ise, elektrik motoruna hareketi kazandıran 
kutup akımlarının sesi ve oluşan akım etkisiyle dönen mi-
lin yataklarda oluşturduğu titreşimin iç kabinde yarattığı 
ses ve titreşim etkisi incelenmektedir.  

İçten yanma motorların, özellikle dizel motorların gürültü 
seviyelerine yönelik yıllardır süren çalışmaların ardından, 

otomotiv NVH dünyası yeni bir konu ile karşı karşıya kal-
mıştır: elektrik motorlu ve hibrit motorlu araçlarda motor 
sesi optimizasyonu. Elektrikli araçlarda, elektrik motoru 
sesinin içten yanmalı motorlara göre çok daha düşük ol-
masına rağmen, yüksek frekans etkisiyle oluşan tonâl algı 
araç iç kabininde rahatsızlık etkisi yaratmaktadır [5]. 

Elektrik motorunun tasarımına bağlı olarak, motorun tork 
itkisi eş elektromanyetik itkisi çok güçlü olabilir. Bu ise, 
motorun dış muhafazası tarafından hava yollu ve motor 
destek parçaları tarafından iç kabine yapısal yollarla gü-
rültü olarak taşınır. Motorun muhafazasından hava yollu 
yayılan ses yüksek frekans bandında olup 1000 Hz'nin 
üzerindedir [4]. Buna ilave olarak, içten yanma motorların 

Şekil 4. İçten Yanma Motorlu ve Elektrik Motorlu Araçlarda Gürültü Dağılımları [4]

 

Şekil 5. (a) İçten Yanmalı Motora Ait İç Gürültüdeki Renk Haritası, (b) Elektrikli Araca Ait İç Gürültüdeki Renk Haritası [6]

İçten Yanmalı Motorlu Elektrik Motorlu
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diğer gürültü kaynaklarını maskeleme etkisi elektrik mo-
torlu araçlarda ortadan kalktığı için aktarma organı (şan-
zıman, aks vb.) sesleri baskın hale gelmektedir ve sürüş 
esnasında NVH açısından kabin içerisinde rahatsız etkisi 
oluşturmaktadır. 

FEV firmasının, satış sonrası için dönüştürdüğü Fiat 500 
elektrikli araçta yaptığı ölçümler sonucunda bulunan 2. 
vites 85 km/h hızdaki frekans özellikleri, motor kaynaklı 
frekans içeriğini anlamak amacıyla Tablo 1’de belirtilmiş-
tir [7]. 

4 silindirli içten yanmalı bir motorun baskın harmonikleri 
2, 4 ve 6. harmonikler olup 20-500 Hz frekans bandında 
etki gösterirler. Tablo 1’de belirtildiği gibi, elektrikli mo-
torun ana harmonikleri 100-500 Hz, elektrik akımından 
kaynaklı kutup harmonikleri ise 5000-11000 Hz arasında 
etki yaratmaktadır. Bu sebeple, motor kaynaklı yayılan 
gürültünün frekans bandı, içten yanmalı motora nazaran 
çok daha yüksek frekanslara kaymaktadır. Yayılan hava ve 
yapısal yollu bu gürültünün kabin içerisine iletimini azalt-
mak amacıyla kullanılan motor destek parçalarının ha-
mur yapısı ve izolasyon malzemelerinin frekans değerleri 
ve iletim kaybı değerleri içten yanmalı motorlarınkinden 
farklılık gösterebilmektedir. 

1.2 Tekerlek Sesi Problemi

Aracın hareketi esnasında, lastiğin yüzey ile temasından 
kaynaklı aksonlarda meydana gelen kuvvetler, aracın 
gövdesinin sertliğine bağlı olarak iç kabine yapısal kay-
naklı olarak taşınmaktadır. Tekerleğin ön ve arka yüze-
yinde, kanallar arasında ve tekerlek çamurluk bölgesinde 
araç hızına bağlı hava akışı ve sonucunda tekerlek sesi 
oluşmaktadır. Tekerlek sesinin iç kabine iletimi Şekil 6’da 
gösterildiği gibi, yapısal ve hava yollu olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır.

Tekerlek sesi Şekil 4’te de gösterildiği üzere elektrik mo-
torlu araçlarda NVH açısından, kabin içerinde oluşan gü-
rültünün genel seviyesinin (overall level) %40’lık bir kısmı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam tekerlek sesi içten 
yanma motorlu araçlara göre değişmemektedir. İçten 
yanmalı motorun maskeleme etkisi ortadan kalktığı için 
tekerlek sesinin iç kabine olan katkısı artmış olmaktadır. 
Gürültü kaynağı olarak, rüzgâr sesi ve elektrik motoru 
sesine göre daha düşük frekans bandında sürücü iç 
kabinine etki yaratmaktadır. 

Yapısal yolla taşınan ve gövdenin sertliğine göre iç kabin-
de etki oluşturan frekans bandı genel anlamda 20-500Hz 
olup, bunun kök nedenleri lastik kavitesi, lastik ve jant 
rezonans frekanslarıdır. Hava yollu olarak iç kabine ileti-
len frekans aralığı ise 500-5000 Hz olarak belirtilebilir [8]. 
Ancak, iç kabinde hava yollu olarak taşınan ve yapısal ile-
tilene göre baskın karakter gösteren frekans bandı 500-
1000 Hz aralığıdır. Hava yollu iletilen ses, yüksek frekans 
bandında baskınlık gösterdiği için rüzgâr sesi ile karıştırı-
labilmektedir. 

2. BASKIN HALE GELEN VEYA YENİ KARŞILAŞILAN 
NVH PROBLEMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞILAN ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ

2.1 Elektrik Motoru Sesini Azaltmaya Yönelik 
Yenilikçi Çözüm Yöntemi

İçten yanmalı motorlarda kullanılan motor braketlerindeki 
kauçuk hamur malzemesi, elektrikli motorun titreşim 
yaydığı yüksek frekans bandında doğal frekansa sahip 
olduğu için elektrikli araç teknolojisinde kullanımı için 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda, yük-
sek frekanslarda doğal frekansa sahip olmayan, elektrikli 
araç teknolojisine uygun hamur malzeme üzerinde ça-

Tablo 1. Elektrikli Motorun 2. Vites 85 km/h Hızdaki Frekans 
Özellikleri [7]

UYARI KAYNAĞI HARMONİK FREKANS 
(85km/h)

E-Motor 1.-5. 100-500 Hz

E-Motor Kutup 
Harmonikleri

3., 4., 6. ve 
diğerleri

5000-11000 Hz

 
Şekil 6. Tekerlek Sesinin Sürücü İç Kabinine Iletimi [9]
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lışmalar yapılmaktadır. Bu konuda, mikro hücreli yapıya 
sahip poliüretan (MCU – Mikrohücreli Poliüretan) malze-
me teknolojisi, motor braketlerine hamur malzeme ola-
rak kullanılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamınsa 
gerçekleştirilen analiz sonucu Şekil 7’de belirtilmiştir.

MCU malzemesi, hamur olarak kullanıldığında braketin 
doğal frekansını yüksek frekansa taşımakta ve yüksek 
frekanslarda kauçuk hamurlu brakete göre daha düşük 
genlikte ve daha az sayıda doğal frekans karakteristiği 
göstermektedir. Bu karakteristik tamamen elastomerin 
davranışıyla ilgilidir. Bu özelliği ile, MCU malzemesinin ka-
rakteristiği göz önünde bulundurulduğunda iç kabindeki 
gürültü seviyesini iyileştirmeye yönelik, elektrik motoru 
braketleri için uygun olduğu ortaya konulmaktadır.

2.2 Tekerlek Sesini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi 
Çözüm Yöntemleri

Tekerlek sesinin baskın olduğu frekans aralığı 80-400 Hz 
arasıdır. Bu frekans aralığında, genel olarak zirve yapan 
frekanslar 100 Hz ve 200 Hz civarında olmaktadır. 100 Hz 
civarındaki rezonans piki süspansiyon sistemi kaynaklı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bunu tetikleyen las-
tik kavite frekansıdır. 200 Hz civarındaki rezonans zirvesi-
nin kaynağı, lastik kavite ve lastiğin rezonans frekansları-
dır. Dolayısıyla, elektrikli araçlarda içten yanmalı motorun 
maskeleme etkisinin ortadan kalkmasıyla baskın kaynak 
haline gelen tekerlek sesini azaltmak için kök nedenlere 
karşı önlem almak gerekmektedir. Yani, baskın olan 80-

400 Hz frekans bandında kök neden olarak karşımıza çı-
kan lastik kavite ve/veya lastik doğal frekanslarının genli-
ği düşürülmelidir. Son zamanlarda Şekil 8 ve Şekil 9’da da 
görüleceği gibi elektrikli araçlara özgü lastik çalışmaları 
yapılmaktadır.

Benzer amaçla, Goodyear tarafından elektrikli araçlar için 
özel geliştirilen lastik Şekil 9’da görülebilmektedir. Bu 

 

Şekil 7. MCU ve Kauçuk Hamur Malzemeli, Eştasarıma Sahip İki Motor Braketi Hamurunun 
Yüksek Frekanstaki Davranışlarının Karşılaştırılması [10]

 
Şekil 8. Elektrikli Araç İçin Özel Üretim Lastik [11]

 
Şekil 9. Elektrikli Araç İçin Özel Üretim 
Lastik-Goodyear [12]
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sayede, yuvarlanma direnci ve lastik kaynaklı ses birlikte 
azaltılmaya çalışılmıştır.

Lastik kavitesi kaynaklı tekerlek sesini azaltmak için lastik 
üzerine mikro gözenekli izolasyon malzemesi yapıştırma, 
jantın üzerine rezonatör tasarımı çalışmaları yapılmakta-
dır. 

Şekil 10’da görülen uygulama, lastik kavite rezonansının 
etkili olduğu 200 Hz frekans bandında ortalama 2 dB(A) 
bir iyileşme sağlamaktadır. Şekil 11’deki uygulama ile bu 
değer, aynı frekans aralığında 4 dB(A)’e kadar çıkmaktadır.

3. SONUÇ

Elektrikli araç geliştirme çalışmaları son yıllardaki regülas-
yon düzenlemeleri sebebiyle hız kazanmış durumdadır. 
Şimdiye kadar otomotiv NVH dünyasında yapılan bütün 
çalışmalar içten yanmalı motorlar üzerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Elektrikli araç teknolojisine geçiş sürecinde, 
içten yanmalı motorların maskeleme etkisinin ortadan 
kalkmasıyla birlikte otomotiv NVH dünyası için yeni mü-
cadele alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan en dikkat çeke-

Şekil 10. Lastik İç Yüzeyine Mikro Hücreli 
İzolasyon Malzemesi Yapıştırılma Uygulaması [13]

 

 
Şekil 11. Jant Üzerine Rezonatör Tasarımı [14] 

ni, elektrikli motorun araca montesi ile iç kabine taşınan 
yapısal ve hava yollu titreşim ve gürültünün frekans içeri-
ğinin değişmesi olmuştur. Ayrıca, içten yanmalı motorun 
maskeleme etkisinin ortadan kalkmasıyla tekerlek sesi de 
daha baskın hale gelmiştir. En dikkat çekici bu iki konu 
üzerinde iyileştirme amacıyla çalışmalar başlatılmış ve 
çözümler geliştirilmiştir. Elektrikli motordan yayılan yük-
sek frekans içerikli frekansların genliklerini düşürmek için 
mikrohücreli poliüretan malzeme teknolojisi kullanılarak 
motor braketleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tekerlek 
sesi için ise birçok farklı çözüm ortaya konulmuş durum-
dadır. 
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