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1. GİRİŞ

Amortisörler yukarı doğru açılan araç beşinci kapı-
ları üzerine iki şekilde yerleştirilir. Yerleştirme duru-
muna göre; kapının açma ve kapama performansı, 
açma işlemi sonrasındaki sönümlemesi, amortisö-
rün kursu, toleransı ve boşluk profilleri bu yerleşi-
me göre farklılık gösterir. 

1.1 Amortisör Yerleştirme Durumu

1.1.1 Aşağı İten Tasarım (Flip Over Design)

Bu yerleşimde amortisör sabit bağlantısı mente-
şe merkezine yakın pozisyonda gövdeye bağlanır. 
Amortisörün hareketli bağlantısı ise kapının üzeri-
ne şekil 1a ‘da gösterildiği gibi bağlanır. 

Dünyada üretilen otomobillerin beşinci kapılarının çoğu 
yukarı doğru açılmaktadır. Bu açılma işlemi gazlı amortisörler 

yardımı ile yapılır. Gazlı amortisörler beşinci kapı üzerine 
yerleştirilirken, menteşe merkezine göre kapı ağırlık ve ağırlık 

merkezini karşılayan moment alınarak piston kuvvetleri 
seçilir ancak bu kuvvetler amortisörün yerleşimine göre 

değişkenlik gösterir.  Bu makalede amortisör yerleşimin ne 
şekilde yapılması gerektiği incelenmiştir. Gazlı amortisörler 

gövde bağlantı ve kapı bağlantı noktalarından sisteme 
bağlanır. Bazı durumlarda gövde bağlantı noktası aşağıda, 

kapı bağlantısı yukarıda (yukarı iten tasarım (push-up 
design)), bazı durumlarda ise tam tersi (aşağı iten tasarım (flip 

-over design)) yapılır. Bu makale sonucunda gövde ve kapı 
gazlı amortisör bağlantısı yukarıda veya aşağıda olmasına 
nasıl karar verileceği ve bu yerleşim durumun avantaj ve 

dezavantajlarından bahsedilecektir. 
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1.1.2 Yukarı İten Tasarım (Push Up Design)

Bu yerleşimde amortisör (flip over design) aşağı iten tasarı-
mın tam tersi şeklinde yani hareket edecek amortisör bağ-
lantısı menteşe eksenine yakın ve kapı üzerindedir. Şekil 
1b’de gösterildiği gibi sabit gövde bağlantısı ise arka stopla-
ra yakın ve gövde üzerindedir. 

Bu çalışmada, giriş bölümünde de belirtildiği üzere bu iki 
yerleşimin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarından 
bahsedilmiştir. 

1.2 Kuvvet 
Kuvvet olarak adlandırdığımız kavram amortisörün kuvve-
tidir. Amortisör kuvveti ne kadar fazla olursa kapı kapanma 
kuvveti artacaktır. Bundan dolayı amortisör kuvvetini mini-

mumda tutmak, kolay bir kapı kapanma kuvveti ile doğru 
orantılıdır. Bunun yanında amortisör kuvveti arttırıldığı za-
man açma kuvveti iyileşir. Açma kapama eforları birbirleri ile 
ters orantılıdır. Amortisör kuvveti aşağı iten tasarımda yukarı 
iten tasarıma göre daha düşüktür. Bu durumda açma kuv-
veti için şekil 2’de gösterildiği yukarı iten tasarım, kapama 
kuvveti için ise aşağı iten tasarım daha avantajlıdır. 

Amortisörün paketlenmesi açısından değerlendirildiğinde 
(maksimum açılabilme ve arka stopun konumu) yukarı iten 
tasarımdaki L2 ölçüsü çoğunlukla L1 ölçüsünden küçüktür.

Aşağı İten Tasarım (Flip Over Design) için:
G*L(cog)=F1*L1                                                                                                                                

Yukarı İten Tasarım (Push Up Design) için:
G*L(cog)=F2* L2

a) b)

Şekil 2. a) Aşağı İten Tasarım, b) Yukarı İten Tasarım

Şekil 1. a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), b). Yukarı İten Tasarım (Push Up Design)

a) b)
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anda sönümlemeye geçiş yapar. Aşağı iten tasarımda kurs 
fazla olduğu için, yukarı iten tasarıma göre daha uygun bir 
sönümleme yapılır.

1.4 Strok (kurs) & Maliyet
Aşağı iten tasarım, yukarı iten tasarıma göre daha fazla kur-
sa sahiptir ve maliyet açısından daha dezavantajlıdır.  Yani 
L1>L2’dir. Şekil 3. (a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), (b)
Yukarı iten Tasarım (Push Up Design) ‘ da L1 ve L2 boylarının 
gösterimi mevcuttur.

1.5 Maksimum Açılma Açısına göre Amortisörün Paketlemesi
Bu maddenin önemi diğer maddelere göre farklıdır. Çünkü 
amortisör yerleşiminde bazen istenilmesine rağmen (flip 
over) aşağı iten tasarım yapılamaz. Yandan saran bir mima-
riye sahip bir araç sitilinde, arka stop lambası konumu aşağı 
iten tasarım (flip over) yapılmasının önüne geçebilir. Çünkü 
bagajı yeteri kadar açabilecek kursu sağlayacak alan olmaz 
(Şekil 4-5). Bu durumda aşağı iten tasarım (flip over) bizim 

Sonuç olarak;
F1*L1 =F2*L2 L1>L2 (maksimum açılabilme ve arka 

stopun konumundan dolayı)                
F1(Aşağı İten Tasarım) <F2 (Yukarı iten tasarım)
olarak açıklanabilir.

1.3 Sönümleme Etkisi
Sönümleme etkisi, bagaj kapağının tam açık konumuna 
gelirken yapmış olduğu sönümlemedir yani bagaj kapağı-
nın açmada ölü noktadan sonra kendi kendine amortisör 
etkisi ile açılırken, tam açık pozisyonuna 20 -30 mm kala 

sönümleme yapmasıdır.  Her iki tasarımda da sönümleme 
etkisi olmazsa olmaz koşuldur. Sönümleme etkisi amortisör 
firmaları kendilerine özgü yöntemler ile uygulamaktadır-
lar. Amortisör kursunun son 30-40 mm kala devreye girer. 
200 mm’lik bir kursu olan amortisörün son 30 -40 mm’sinde 
sönümleme yapması müşteri tarafından farkedilmez iken, 
toplamda 70-80 mm kursu olan bir amortisörün son 40 
mm’sinde sönümleme yapması algılanan kalite problem-
lerine yol açabilir. Çünkü amortisör bir anda hızlanır ve bir 

   

  

 
Şekil 4. Beşinci Kapı Yandan Saran Mimari Şekil 5. Arka Stop Lambası Sebebi 

ile Yukarı İten Amortisör Yerleşimi

a) b)

Şekil 3. a) Aşağı İten Tasarım (Flip over Design), b)Yukarı iten Tasarım (Push Up Design)
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istemlerimize daha çok hitap etse bile yukarı iten tasarım 
(push up) tasarım tercih etmek gerekir.  Şekil 4, Şekil 5 ve Şe-
kil 6 ‘da yandan saran mimari ve arka stop konumu sebebi ile 
tercih edilen yukarı iten tasarım (push up design) örnekleri  
gösterimleri mevcuttur.

Sonuç olarak; amortisörü yerleştirme sıkıntısı çektiğimiz 
durumlarda yukarı iten tasarım (push up design), aşağı iten 
tasarım (flip over) göre daha az kurs ile daha fazla kapağı 
açacağımız için daha avantajlıdır.

1.6 Efor
Amortisör yerleşiminin en önemli mad-
delerinden bir tanesi açma kapama 
eforunu iyileştirmektir. Müşteri kapıyı 
açarken kolay açmak kaparken de kolay 
kapatmak ister. Kullanılan gazlı amorti-
sörlerin sıcaklığa bağlı olarak basıncının 
artması ve azalmasına göre optimum 
noktayı yakalaması diğer zorlukların-
dan bir tanesidir. Amortisör kuvveti 
fazla olursa açma performansı iyileşir. 
Amortisör kuvveti az olursa kapama 
performansı iyileşir. Yukarı iten tasarım-
da (Push Up) amortisör kuvveti fazla ol-
duğu için açma performansı aşağı iten 
tasarıma (flip over) göre daha avantajlı-
dır.  Aşağı iten tasarımda (Flip over) ise 
amortisör kuvveti yukarı iten tasarıma 
(push up) göre düşük olduğu için kapat-
ma kuvveti açısından daha avantajlıdır. 

1.7 Gazlı Amortisör Toleransı
Amortisör kuvveti ne kadar artarsa fir-
maların belirlemiş olduğu tolerans ara-
lığı da artış gösterir. Örneğin 500 N’ luk 

bir amortisörün toleransının, 350 N’luk amortisörün toleran-
sından daha yüksek olduğu deneylerle kanıtlanmıştır. Tole-
rans aralığı ne kadar düşük olursa üretilen beşinci kapıların 
açma kapama performanslarında farklılık olmaz. Bundan 
dolayı tolerans açısından aşağı iten tasarım (flip over), yukarı 
iten tasarıma (push up) göre daha avantajlıdır.

1.8 Boşluk ve Profil 
Mesnet noktası yukarıda olan aşağı iten tasarım (flip over 
design) kapı kapalı konumda iken sürekli kapıyı aşağı doğru 
itmeye çalışır. Mesnet noktası aşağıda olan yukarı iten tasa-

 

 Şekil 6. Yukarı İten Tasarım Gösterimi

 

 
Şekil 7. Amortisörlerin Aşağı İtmesi Gösterimi
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• Maksimum açılma açısına göre amortisörün paketlemesi 
açısından daha az bir kurs ile bagaj kapağı açabileceği-
miz için yukarı iten tasarım (Push Up) daha avantajlıdır. 

• Açma kapama Performansı: Kuvvet ne kadar az olursa ka-
pama kuvveti o kadar düşük olur ancak amortisör kuvveti 
ne kadar çok olursa açma kuvveti o nebze düşer. Bundan 
dolayı oluşan ters orantıdan her iki tasarımda açma ve 
kapama performansı açısından aşağı iten tasarım yukarı 
iten tasarıma göre daha avantajlıdır şeklinde net bir ifade 
kullanılamaz. Açma kuvveti önceliğimiz ise yukarı iten ta-
sarım (Push up design), kapama kuvveti önceliğimiz ise 
aşağı iten tasarım (Flip over design) seçilebilir.

• Gazlı Amortisör Toleransı Yukarı iten tasarımda amortisör 
kuvveti fazla olduğu için tolerans fazla olur ve perfor-
mans kararlılığı az olur. Aşağı iten tasarım amortisör kuv-
veti az olduğu için daha avantajlıdır.

• Boşluk ve profil açısından aşağı iten tasarım daha avan-
tajlıdır.  
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rım (push up design)ise kapıyı sürekli yukarı doğru itmeye 
çalışır. Amortisör kuvveti ne kadar fazla ise amortisörler köşe 
bölgelerden yukarı veya aşağı iter. Bu durum kapı ile göv-
de arasındaki boşluk profilinde problemlerine sebep olur. 
Yukarı iten tasarımda (Push up design) kuvvetin aşağı iten 
tasarıma (flip over design) göre fazla olduğunu daha önce-
ki konu maddelerinde incelemiştik yani yukarı iten tasarım 
(push up design) amortisör kuvveti fazla olduğu için kapıyı 
yukarı doğru daha fazla iter. Aşağı iten tasarım (Flip over de-
sign) boşluk ve profil açısından yukarı iten tasarıma (push up 
design) göre daha avantajlıdır.               

2. SONUÇ

Aşağıdaki tabloda yukarıda anlatılan maddelerin özet duru-
mu ve kısa açıklamaları bulunmaktadır.

• Amortisör kuvveti ne kadar az olursa kapama kuvveti o 
kadar düşük olur ancak amortisör kuvveti ne kadar çok 
olursa açma kuvveti o nebze düşer ancak kuvvetin düşük 
olması toleransın azlığı üretimin kararlığı açısında daha 
avantajlıdır. Yani aşağı iten tasarım yukarı iten tasarıma 
göre daha avantajlıdır.

• Sönümleme Etkisi açısından kurs aşağı iten tasarımda 
(flip over), yukarı iten tasarıma (Push up) göre daha fazla 
olduğu için sönümleme açısından avantajlıdır. 

• Kurs- Maliyet: Kurs aşağı iten tasarımda (flip over), yukarı 
iten tasarıma (Push up) göre daha fazla olduğu için mali-
yet açısından dezavantajlıdır.

Aşağı İten 
Tasarım

(Flip Over Design)

Yukarı İten 
Tasarım
(Push Up 
Design)

Amortisör Kuvveti + -

Sönümleme Etkisi + -

Kurs-Maliyet - +

Maksimum Açılma 
Açısı

- +

Açma Kapama 
Performansı

Θ Θ

Amortisör Toleransı + -

Boşluk Profil + -

Tablo 1. Aşağı İten Tasarım (Flip over design) ve Yukarı İten 
Tasarım (Push up design)’ın Karşılaştırılması


