
 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  EYLÜL 2019  www.mmo.org.tr

24 TEKNOLOJİ DÜNYASI

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Haziran 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Anıl Yıldız tarafından dilimize çevrilmiştir.  
2 Prof. Dr., Teksas Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Austin, ABD.

Michael E. Webber2

Elektrikli Otoyol

Electric Highway1

Elektrikli, sürücüsüz araçlardaki devrim, yolculuk etme şeklimizi ve yolculuk manzaramızı değiştirmeye hazırlanıyor.
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Elektrikli ve sürücüsüz araçlar ha-
yatlarımızın düzenini ve ritmini 

değiştirecek. Makinelerin ve motorla-
rın bizi ileri itmesi için kullandığımız 
enerji çeşitleri ve yakıtlar, bu değişim 
hikayesiyle etrafımızı saran şeylerdir. 
Enerji uzmanı Michael Webber’in yak-
laşan kitabından alıntı yapacak olur-
sak, Webber, araçlarımızı çalıştırmak 
için petrol bazlı yakıtlardan elektrik 
enerjisine geçmenin ulaşımla alakalı 
karbon emisyonunu azaltıp, daha ses-
siz ve daha hızlı bir yol yaratacağını 
belirtiyor.

Keşfetme arzusu insanlığı tanımlayan 
durumlardan biridir. Ulaşım toplu-
mumuzu şekillendirir: hayatımızda 
önemli bir yer kaplayan günlük aktivi-
telerimiz boyunca nereden en uygun 
şekilde yolculuk edebiliriz? Sonra-
sında, araçlarımız değiştikçe mekan 
anlayışımız da değişiyor. Su kanal-
ları 1800’lerin başında, demiryolları 
1800’lerin sonundan yirminci yüzyılın 
ilk yarısına kadar ve otoyollar da yir-
minci yüzyılın ikinci yarısında bu deği-
şime sebep oldu.

Elektrikli ve sürücüsüz araçlar hayatla-
rımızın düzenini ve ritmini bir kez daha 
değiştirecek. Makinelerin ve motorla-
rın bizi ileri itmesi için kullandığımız 
enerji çeşitleri ve yakıtlar, bu değişim 
hikayesiyle etrafımızı saran şeylerdir.

Ulaşım elektrikli motorlarla sağlana-
bileceği gibi dıştan yanmalı(buhar) ya 
da içten yanmalı motorlarla da sağla-
nabilir. Bununla beraber, elektrikli araç 
fikri modern bir anlayış olarak görülü-
yor. Yüzyıldan fazla süredir etraftalar 
ve entellektüel kökleri daha da eskiye 
uzanıyor. Termodinamiğin öncüsü Ja-
mes Prescott Joule, ulaşımda elektrikli 
bir gelecek gördü.  Kendisi 1839 yılın-

da, ‘‘ Elektro-manyetizmanın makine-
leri çalıştırmada eninde sonunda bu-
harın yerini alacağından pek şüphem 
yok.’’ demiştir. Elektrikli özel araçlara 
geçiş uzun zamandır konuşulmakta-
dır.

Elektrikli motorlar özünde mekanik 
motorlardan farklı çalışır. Elektrikli 
motorlar doğaları gereği yekpare, ses-
siz ve hareketli parçaları daha az olan 
motorlardır. Düşük hızlarda bile tam 
tork sağlarken, mekanik motorlar en 
yüksek güç çıktılarını dakikada birkaç 
bin dönüşte verir.

Bu yüzden, mekanik motorların kar-
maşık şanzımanları ve kenet meka-
nizmaları vardır. Bunun sayesinde de 
sürücü, araba hareket etmezken ya da 
düşük hızlardayken bile çok fazla güç 
alabilir. Ne yazık ki, tüm bu hareketli 
parçalar, kayışlar ve krank milleri arıza-
lanmaya yatkın parçalardır ve mekanik 
araçların bakımını pahalı hale getirir.

Elektrikli araçlar, kolay arızalanan ha-
reketli parçalarının az olmasının ya-

nında, duman da üretmezler(egzoz 
boruları yoktur) ve daha sessizdirler. 
Elektrikli motorların nazik vızıltısı, da-
kikada binlerce patlama gerçekleşti-
ren yanmalı motorların sesinden daha 
yumuşaktır ki bu motorların şehir 
gürültüsü talimatlarına uymaları için 
susturucu parçalarla sarmalanmaları 
gerekir.

Elektrikli raylara ya da üstlerinden ge-
çen kablolara sürekli bağlı olmayan 
ulaşım sistemlerinin enerji kaynakları-
nı yanlarında taşımaları gerekir. Böyle 
araçlar yerleşik bir depolama cihazına 
ya da bir güç ünitesine ihtiyaç duyar. 
Geleneksel arabalarda yakıt depo-
su ve içten yanmalı motor, elektrikli 
araçlarda ise batarya (akü) ve motor 
bu ihtiyacı karşılamak için vardır. Hib-
rit (karma) araçlarda iki farklı motorla 
uyumlu birer tane yakıt deposu ve ba-
tarya vardır. Hibrit araçların gelenek-
sel araçlardan daha pahalı olmasının 
sebeplerinden biri bu durumdur. Bu 
yaklaşımdaki zorluklardan biri batar-
yaların, benzine kıyasla pahalı, ağır 

Bir şarj istasyonunda gösterilen Sleek Teslas, bir sonraki büyük şey olabilir, ancak 
Thomas A. Edison 1917 yılında elektrikli bir araca sahipti.

Tesla ve Thomas Edison Milli Tarih Parkı
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ve hantal olmasıdır. Benzin deposu 
içinde yüksek miktarda enerji barındı-
ran basit bir yapıdır. Bir depo benzinle 
500 mil civarı bir yol katetmek modern 
araçlar için oldukça sıradan bir durum-
dur, buna karşın elektrikli bir arabanın 
200 mil veya daha fazla bir yol alabil-
mesi için önemli teknik gelişmeler ge-
rekir.

Modern yük trenleri dizel-elektrik 
trenlerdir. Bir treni aynı mesafeye ka-
dar çekebilecek kapasitede bir batar-
yadan çok daha sıkı ve derli toplu bir 
dizel motorunu yerleşik olarak taşırlar. 
Bu dizel motorun yegane amacı, tre-
nin tekerleklerini döndüren elektrikli 
motora enerji sağlayan jeneratörü 
çalıştırmaktır. Bu şekilde bu trenler 
dizelin enerji depolama avantajlarıyla, 
elektrikli motorların kolay kontrol edi-

lebilirlik ve yüksek tork avantajlarını 
birleştirirler. Avrupa ve Asya’daki tren-
ler yüksek oranda elektriklidir ve çok 
daha hızlıdır.

Zaten ağır olan (bu yüzden batarya-
nın ek ağırlığı zorluk çıkarmayacaktır.) 
ve gece eve dönerken hep aynı rotayı 
kullanan otobüsler ve çöp kamyonları 
için elektrik gayet uygun bir kaynaktır. 
Çünkü, insanlar uyurken bataryalar 
şarj olabilir. Aslında, Londra Elektrik-
li Otobüs Şirketi 1907 yılında yirmi 
elektrikli otobüsten oluşan bir filo kur-
muştur ve şirket finansal düzensizlik-
ler sebebiyle kapanana kadar, bu filo 
uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışmıştır.

Bir yüzyıldan biraz fazla bir süre son-
ra elektrikli otobüsler geri dönüşlerini 
gerçekleştiriyor: Çin’deki şehirler hava 

kirliliğini azaltmak için filolarının tama-
mını elektrikli otobüslerle değiştiriyor.

Özel otomobiller için de benzer bir eği-
lim çok yakın. Paris gibi bazı şehirler, 
egzoz borularından yayılan hava kir-
liliği konusundaki endişeler sebebiy-
le dizel motorları yasaklıyor. Norveç, 
elektrikli arabaları desteklemek için 
tüketicilere aşırı özendirme tedbirleri 
sunuyor. Bunlara paralel olarak, seri 
ivmelenmeleri ve sessiz çalışmalarıyla 
elektirkli arabalar tüketicilerin ilgisini 
çekiyor. Birbirine yakınlaşan bu etken-
ler sonucunda elektrikli araba sahiple-
nilmesi katlanarak artıyor. Bu eğilimin 
tüm ekonomiyi kapsayan etkileri var, 
çünkü elektrikli güç aktarma organla-
rı yanmaya dayalı sistemlerinkinden 
daha verimlidir. 

Volvo FL Elektrik, otomobil üreticisinin ilk tamamen elektrikli aracıdır. Kamyon, kentsel nakliye teslimatları yapması için planlanmıştır. Yüzyıl 
önce, Detroit Elektrik, gazete dağıtmak için kullanılan, görseldekine benzer bataryayla çalışan bir kamyon üretti.

Volvo ve Kuzeybatı Üniversitesi Kütüphanesi
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Yüksek hız anlayışları, sanatçının yorumunda görülen VicHyper gibi şehirlerarası elektrikli trenler (görsel), New York’taki ve başka 
yerlerdeki elektrikli metrolarla beraber daha erken bir tarihe çekildi.

VicHyper ve New York Ulaşım Müzesi

Daha fazla temizlenmek

Ulaşım, Birleşik Devletler’in toplam 
enerji tüketiminin yüzde 29’unu oluş-
turması sebebiyle ana enerji kullanıcı-
larından biridir. Yüzde 25 verimlilikle 
çalışan içten yanmalı motorların için-
de çoğunlukla petrol ürünleri yakılarak 
sağlanır. Bu da arabanın yakıt deposu 
içindeki 12 galon yakıttan dokuzunun 
boşa gittiği(ısı olarak atmosfere atılır) 
ve sadece üç galonunun itme için kul-
lanıldığı anlamına gelir.

Eğer, her yıl 3 trilyon mil yol kateden 
ve yüzde 25 verimlilikle çalışan içten 
yanmalı motorları kullanan hafif hiz-

met kamyonları ve arabalarını, yüzde 
70 verimliliğe sahip elektrikli araçlar-
la değiştirirsek, ekonominin toplam 
enerji verimliliği önemli ölçüde artıp, 
emisyonlar dramatik biçimde azala-
caktır. Ayrıca, bu araçları şarj edecek 
elektiriği elde etmek için sadece rüz-
gar enerjisi, güneş enerjisi ve nükleer 
enerji kullanılırsa 6 milyar tona yakın 
yıllık karbondioksit emisyonundan 
kaçınmış oluruz. Yani, elektrikli ulaşım, 
sadece daha sessiz ve daha hızlı bir ça-
lıştırmaya giden yol değil, aynı zaman-
da daha temiz ve daha verimlidir.

Bu noktayı biraz daha açmak gerekir-
se, doğal gaz, rüzgar ve güneş, enerji 

sektöründe kömürün yerini aldıkça 
elektrikli araçlar daha da temiz olacak-
ken, aşınmalardan ve yırtılmalardan 
sistemleri yıpranan yanmalı motorlar 
zaman geçtikçe daha fazla kirlilik yara-
tacaklardır.

Elektrikli ulaşım toplu taşımada bir kri-
tik yeniliği daha mümkün kıldı: yaygın 
metro ağı. Londra Yeraltı Sisteminin ilk 
kısmı, yaktığı yakıttan zehirli dumanlar 
üreten buharlı lokomotiflerle çalıştırıl-
dığı zaman, dumansız elektrikli trenle-
rin, yetersiz havalandırılabilen tüneller 
için daha iyi bir seçim olacağı anlaşıldı. 
Elektriklendirmeyle beraber, 1800’le-
rin sonlarından 1900’lerin başlarına 
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kadar metro ağları çoğaldı. Metrolar 
şehirleri dönüştürdü, çünkü milyon-
larca insanın yerin üstünde değerli 
gayrimenkuller ve tarım arazileri satın 
almadan topluca hareket etmelerini 
mümkün kıldı. Bir gözlemci, metro-
nun, birçok farklı ırka ve geçmişe sa-
hip, zengin veya fakir insanı bir araya 
getirerek New York’u şimdiki haline 
getirdiğini belirtiyor. Sıkılaşma toplu 
taşıma için bir gereklilik haline geldi 
ve bu da daha fazla sıkılaşmayı müm-
kün kıldı.

Diğer ulaşım sistemleriyle karşılaştırıl-
dığında metro farklı türde bir canavar. 
Genel olarak konuşacak olursak, in-
sanlar, gürültülü, kirlilik üreten ve tra-
fik sıkışıklığına sebep olan havaalanla-
rının yakınlarında yaşamak istemezler. 
Ama, insanlar metro istasyonları ya-
kınlarında yaşamayı severler, çünkü 
gürültü ve zehirli gazlar gözden uzak 
olunca gönülden de uzak olurlar ve bu 
istasyonlar insanlara şehir içinde hare-
ket edebilmek için büyük bir rahatlık 
sunar. Bunlar, insanlarla makinelerin 
eşgüdümlü hareketleriyle çok büyük 

Tam sürücüsüz arabaların ilk uygulamalarının, insan şoförlerin yerini alacak olan robot şoförlerin kullanıldığı taksi hizmetinde olması bekleniyor.

Getty Images ve Waymo

bir yeraltı balesine dönüşen toplu ta-
şımanın elektrikli hale gelmesinin so-
nucudur.

Metro bir yüzyılı aşan bir tarihe ulaş-
masına rağmen insanları ve ticari mal-
ları yeraltında yüksek hızda taşımayla 
alakalı diğer görüşlerin öncüsüdür. 
Ülkenin en eski ve en seçkin beyin ta-
kımı olan RAND Şirketi’nde 2004-2006 
yılları arasında çalışma fırsatım olmuş-
tu. RAND eskiden olduğu gibi, bugün 
de birçok iyi fikrin geliştirildiği özel bir 
yerdir. RAND çalışanları iletişim uydu-
larını, sağlık sigortası ödemelerini ve 
Star Trek’teki Enterprise uzay gemisin-
deki kontrol güvertesini düşünmüş ve 
tasarlamışlardır. Zaman zaman eski ra-
porlarının sayfalarını karıştırırım, çün-
kü bulduğum mücevher değerindeki 
fikirler beni her zaman hayrete düşür-
müştür.

Özellikle, 1972 yılından ‘‘Çok Yüksek 
Hızlı Toplu Taşıma Sistemi’’ isimli çığır 
açan rapor çok ileri görüşlüydü. Bu 
raporda, yüksek hızlı, düşük kirlilik-
li, hava ulaşımına alternatif, tünelleri 
kullanan, çok güçlü hava basınçlı ci-

hazlarla çalışan bir sistem hakkında 
görüşler düzenlenmişti. Başlangıçta, 
enerji tasarrufu sağlamasının yanın-
da, yer üstündeki hava durumuyla 
alakalı sorunlardan kaçınan bir sistem 
fikrinden ilham alındı. Arabanızla ban-
ka veznedarı arasında, tüpler içinde 
havayla itilip çekilen, paranızla yüklü 
konteynırları kullanan arabaya servis 
bankaları ya da kendi kulvarlarında 
hareket edip aynı işi yapan kobay fa-
releri bir hayal edin. RAND raporunda 
sunulan anlayış buydu. Bu fikir aynı 
zamanda, Elon Musk tarafından Hızyu-
varı adıyla ortaya atılan esas fikrin ata-
sıdır. Bu, güneşin altında yeni bir fikir 
yokmuş gibi bir fikir.

Yollardaki Robotlar

Elektrikli araçlara dönüş ve otomobil 
mülkiyetinden sürücüsüz araçlarla 
yolculuk paylaşmaya geçiş, diğer yol-
cuların nereye gittiği bilgisinin kullanı-
larak akıllıca kontrol edilmesiyle trafik 
sıkışıklığını azaltabilir. Ayrıca, arabalar 
daha da küçülebilir. Birçoğumuz na-
diren ihtiyacımız olmasına rağmen 
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4-5 kişilik arabalar edinip, çoğunlukla 
yalnız yolculuk ediyoruz. Araçlar, sade-
ce birkaç kişi taşıyacak şekilde (böyle-
likle daha küçük olabilirler), işe gidip 
gelebilmemiz için noktadan noktaya 
hareket hizmetiyle, belli bir amaç için 
uygun hale getirilebilir.

Austin’deki Teksas Üniversitesi’nde ya-
pılan son araştırma gösteriyor ki, özel 
araca sahip olmanın tüm yaşam dön-
güsündeki masrafları (sigorta mas-
rafı, evinizdeki garaj için ödediğiniz 
vergiler, işte park etmek için yaptığı-
mız ödemeler, bakım masrafları, yakıt 
ücretleri ve sürmekle harcadığımız 
zamanda kaybettiğimiz üretkenlik) 
düşünüldüğünde, 2017’deki standart 
koşulları kullanan nüfusun dörtte biri 
için hareket hizmeti en ekonomik se-
çenektir. Hareket hizmeti ücretleri 
düştüğü taktirde, nüfusun daha büyük 
bir bölümü için en ekonomik seçenek 
haline gelecektir. Banliyölerde yaşa-
yan çalışanlar da hareket hizmetinden 
yararlanacaktır. İşe gidip gelenler za-
manlarını araba kullanarak harcamak 
yerine, dinlenebilir, elektronik postala-
rını okuyabilir, telefon konuşmaları ya-
pabilir ya da diğer işlerini yürütebilir. 
Bu iş ekonomik bir değer yaratabilir ve 
çalışanların çalışma saatlerini azaltabi-
lir. Böylece, çalışanlar akşam yemeği 
için daha erken bir saatte evde olabilir.

Hareket hizmetlerinin ve sürücüsüz 
arabaların yükselişi, başlangıçta ara-
baların yaptığı kadar dönüştürücü ola-
bilir. Şu senaryoyu bir hayal edin: Ha-
zır olduğumuz anda bizi kapımızdan 
alan, işe veya markete bırakan, akıcı 

bir trafiğe sahip yollarda arabayı kulla-
nan, park yeri bulma zorluğundan ve 
zaman kaybından bizi kurtaran özel 
bir şoförümüz var. Yolda kazaya sebep 
olma korkusu olmadan okuyabiliriz, 
mesajlaşabiliriz, düşünebiliriz, uyuya-
biliriz ve telefonla konuşabiliriz.

Bu sürücüsüz araçlar birçok yolla ener-
ji tasarrufu yapacaktır. Robot sürücüler 
en iyi sürüş tekniklerini kullanacak şe-
kilde programlanacaktır. Ayaklara ve 
kötü alışkanlıklara yol göstermeyecek-
tir. Arabalara ve onları çevreleyen alt-
yapıya daha bilgi yerleştirdikçe, trafik 
rahatça akacaktır, sıkışıklık, dumanlı 
hava ve enerji tüketimi azalacaktır. 
Birbiriyle bağlantılı takım halindeki 
arabalar trafik lambalarını işe yaramaz 
hale getirecektir. Bunun yerine, ara-
balar dörtyol ağızlarında, kavşaklarda 
ve geçitlerde birbirlerinin etrafından 
dolanacaklardır. Güvenlik artacak-
tır, çünkü her araba diğerinin nereye 
doğru hareket ettiğini otomatik olarak 
bilecektir. Bu da tıpkı uçakların gök-
yüzünde yaptığı gibi çarpışma riskini 
azaltacaktır.

Ayrıca, arabalar yolcuların ihtiyaçlarına 
göre daha iyi eşleştirileceği için, sade-
ce nadir haftasonlarında bir anlam ifa-
de eden, çok yakıt tüketen arazi araç-
larında yalnız başına işe gidip gelenler 
olmayacaktır. Aracınızın arkasına bir 
tekne bağlayıp çekmek istediğiniz za-
manlarda robot tarafından sürülen bir 
kamyonet ayarlayabileceksiniz. Böyle 
nadir durumlar dışında daha küçük 
yolcu arabaları öncelikli araç tercihi 
olacaktır.

Araçların maliyetleri hareket hizmeti 
şirketi üzerinden paylaşılacak, sahip 
olma maliyetleri seyahat edilen mil 
başına hesaplanacak. Zamanın yüzde 
4’ünde kullandığımız 30,000 dolarlık 
bir arabanın yüzde 100’ünü ödemek 
yerine, hepimiz daha pahalı bir ara-
ba için ödeme yapacağız. Ama, bunu 
sadece ihtiyaç duyduğumuz anlarda 
yapacağız ve bir araba birçok insanın 
ihtiyacını karşılayacak. Otomobil si-
gortası şirketleri, insanlar tarafından 
sürülen arabalar yerine robot şoför-
lerin kullandığı güvenliği yükseltilmiş 
araçlara muhtemelen daha düşük 
oranlar uygulayacaklar. Bu durum da 
gezintiye çıkmak için güzel bir Pazar 
teşviki yaratacak.

Araçları kendileri sürmeyi çok isteyen 
insanlar, yollarda oluşturdukları ek ris-
ki karşılamak için daha yüksek sigorta 
primleri ödeyecek. Ergen çocuklarının 
araba sürmesini çok isteyen ebeveyn-
ler daha da yüksek sigorta primleri 
ödeyecek. Bu teknolojiler ve piyasa 
sinyalleri bir kez aynı yöne işaret ede-
cek şekilde hizalandığında eğilimler 
kaçınılmaz olacaktır.

Eğer araba sürmeyi çok seviyorsanız 
ve ulaşım ihtiyaçlarımızı makinelere 
devrettiğimiz için toplumun bu çok 
önemli beceri setini kaybedeceği için 
endişeleniyorsanız, şunu düşünün: 
Zeki bir girişimci, geçmişi yeniden ya-
şarken eskimiş dökük arabaları tozlu 
bir çiftlikte dairesel bir pistte sürmek 
için bir fırsat sunacak. Ne de olsa, ço-
cuklarımıza at binmeyi öğretirken bi-
zim yaptığımız da bu.


