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47. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına
www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz
ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu*

18-20 Ekim 2018

İzmir Şube

İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı*

9 Mart 2019

Oda Merkezi

Ankara

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi*

17-20 Nisan 2019

İzmir Şube

İzmir

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi*

26-28 Eylül 2019

Denizli Şube

Denizli

Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı*

11-12 Ekim 2019

Eskişehir Şube

Eskişehir

Enerji Verimliliği Kongresi*

18 -19 Ekim 2019

Kocaeli Şube

Kocaeli

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi*

23-26 Ekim 2019

Adana Şube

Adana

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

8-9 Kasım 2019

Mersin Şube

Mersin

15-16 Kasım 2019

Ankara Şube

Ankara

5-7 Aralık 2019

Adana Şube

Adana

13-14 Aralık 2019

Oda Merkezi

Ankara

Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

TMMOB Sanayi Kongresi
* Gerçekleştirilmiş olan etkinliklerimiz
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Ağustos ayına ilişkin eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali
https://www.mmo.org.tr/egitimler adresinden de takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Eğitim Tarih Aralığı

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

1-4 Ağustos 2019

İstanbul

4 Ağustos 2019

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

5 Ağustos 2019

4-6 Ağustos 2019

Eskişehir

7 Ağustos 2019

19-22 Ağustos 2019

Bursa

23 Ağustos 2019

5-8 Ağustos 2019

İzmir

9 Ağustos 2019

22-25 Ağustos 2019

İstanbul

26 Ağustos 2019

2-4 Ağustos 2019

İstanbul

4 Ağustos 2019

27-29 Ağustos 2019

İzmir

29 Ağustos 2019

27-29 Ağustos 2019

Eskişehir

29 Ağustos 2019

1-2 Ağustos 2019

Ankara

2 Ağustos 2019

5-6 Ağustos 2019

Edirne

6 Ağustos 2019

24-25 Ağustos 2019

Adana

25 Ağustos 2019

7-9 Ağustos 2019

Diyarbakır

10 Ağustos 2019

19-21 Ağustos 2019

Ankara

21 Ağustos 2019

26-27 Ağustos 2019

İzmir

28 Ağustos 2019

21-23 Ağustos 2019

İzmir

24 Ağustos 2019

26-28 Ağustos 2019

Kocaeli

29 Ağustos 2019

EĞİTİM KURS PROGRAMI

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

*

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi

Şantiye Şefliği

Soğutma Tesisatı

Yangın Tesisatı

*

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itibaren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi,
2017 yılından itibaren Mühendis ve Makina Güncel ismiyle Makina Mühendisleri Odası üyelerine gönderilmektedir. Dergimizle ilgili detaylı bilgi almak için
www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız,
Mühendis ve Makina Güncel dergimizin 2019 yılı sekizinci sayısı ile karşınızdayız. Mühendislik ve toplumsal
alandaki konuların öne çıkarıldığı dergimizde, yıl içerisinde özel sayılara da yer verilmektedir. Dergimiz, geçtiğimiz sayılarında “Nesnelerin İnterneti, Nükleer Enerji-I-II, Otomotiv I-II, Otobüs Yangınları” başlıklı özel sayılarıyla karşınızda olmuş ve ardından AR-GE -İnovasyon özel sayıları (Savunma sanayii-Mayıs, Beyaz eşya ve diğer
sektörler-Temmuz) hazırlanmıştır. Ağustos özel sayımızın konu başlığı ise bu sayılarımızın devamı niteliğinde
“AR-GE -İnovasyon-Otomotiv” olarak belirlenmiştir.
Otomotiv sektörüne, teknoloji şirketlerinin girişi ve oluşan etkiler inovasyon çalışmalarını hızlandırmış ve otomotiv sektörü AR-GE faaliyetlerinde önemli bir yer almıştır. Üreticilerin, AR-GE faaliyetleri çeşitlilik göstermekle
beraber bağlanabilirlik, dijitalizasyon, internete bağlı araçlar, otonom araçlar hakkında çalışmalar hala gelişmektedir.
Otomotiv endüstrisinde, araç performansının artırılması, çevre şartlarının iyileştirilmesi ve yakıt tasarrufu sağlanması açısından üzerinde yoğun çalışılan konulardan biri araç hafifletme çalışmalarıdır. Dergimiz otomotiv
sayısında yer alan ilk yazı, ticari bir kamyonun denge çubuğuna uygulanan simülasyon odaklı iyileştirme çalışmasıdır. Çalışmada, tasarım gereksinimleri göz önünde bulundurularak boyut ve malzeme dağılımında değişiklik yapılmış, analizler ile hizmet ömrü hesaplanmış ve araçların mekanik parçalarının optimizasyonunda
kullanılabilecek dijital bir metedoloji geliştirilmiştir.
Dergimizde yer alan ikinci çalışmada ağır ticari araçlar için elektro-hidrolik direksiyon sistemleri anlatılmaktadır. Bu yazımızda sistemin sağladığı faydalar yapısı, fonksiyonları anlatılmaktadır. Üçüncü yazımızda yine
araçların hafifletilmesi konusunda tasarımda özellikle araç gövdesinde kullanılan ilgili çeliklerin araç üzerinde
kullanım bölgeleri ve tasarım gereklilikleri üzerinde durulmuş sanal analiz ve fiziksel testler yapılarak üçüncü
nesil çeliklerin kullanımları araştırılmıştır.
Otomotiv sektöründeki önemli konulardan biri de, araç içi konforu etkileyen parametrelerdir. Sürücülerin
yüksek konfor beklentisine istinaden, ülkeler bu beklentileri yasallaştırıp regülasyon olarak üreticilere zorunlu
kılmaktadır. Dergimizde ki dördüncü çalışmada akustik açıdan bir regülasyon olan taşıt geçit gürültüsü üzerine durulmuştur. Son çalışmada; konforun şartlarından olan aracın ısıtılması, soğutulması, havalandırılması,
nemlendirilmesi gibi uygulamalar binek araç ve otobüs sistemleri için karşılaştırılmıştır.
Teknoloji dünyası bölümünde, ASME-(American Society of Mechanical Engineers-Amerikan Makine Mühendisleri Birliği) web sayfasında yer alan “Sürücüsüz Arabaların Siste Görmesine Yardım Eden Sistem” başlıklı yazının çevirisi okurlarımıza sunulmuştur.
Haberler bölümünde, bu yıl sekizincisini, İzmir’de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenci üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci üye kampı haberine ulaşabilirsiniz. Ayrıca TMMOB 45. Dönem gerçekleştirilen Mühendis, Mimar şehir plancılarına yönelik kongre, kurultay, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler yapılmış
ve bu etkinlik sonuçlarından derlenen temel çalışma alanlarına dönük başlıca sorunların ve çözüm önerilerin
yer aldığı broşürden kısa alıntılara da ulaşabilirsiniz.
Basın açıklamaları bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminin yıl dönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapmış olduğu yazılı basın
açıklamaları yer almaktadır.
Etkinlik bölümünde, Odamız tarafından dönem içerisinde gerçekleşecek olan etkinliklerimizin tarihlerinin olduğu etkinlik takvimi ve önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan “Enerji Verimliliği Kongresi”, İşci Sağlığı ve
İş Güvenliği Kongresi” ve “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu” ilgili duyurumuza ulaşabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, Mustafa Sönmez’in Sanayi Sorunları ve Analizleri yazı dizisi şeklinde
hazırlanan yazılarından “Sanayi Dipte, İşsizlik Zirvede” isimli metinin özetine ve Odamız tarafından düzenlenen
ağustos ayı eğitim programına ulaşabilirsiniz.
Mühendis ve Makina-Güncel dergimiz geçmiş sayılarına www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden
ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile dergimize destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN
DERSLER ÇIKARILMALI!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin
yıldönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye dünyadaki en etkin deprem
kuşakları arasında yer alan AkdenizAlp-Himalaya kuşağı üzerindedir. Ülke
toprakları ile sanayi ve barajlarının büyük kısmı bu aktif deprem kuşağının
üzerinde yer almaktadır. Bu gerçekliğe karşı etkili önlemler alabilmek için
depremin çok disiplinli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı olarak görülmesi gerekir. Ancak bu disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır.
17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım
1999 Düzce Depremleri sonrasındaki
yapı denetimi düzenlemelerinde kamusal denetim ticarileştirilmiş ve meslek odalarının önerileri dışlanmıştır.
Yapı Denetim Yasası’nda kamu yapıları
denetim dışı tutulmuş ve yasanın kapsamı daraltılmıştır. TMMOB’ye bağlı
Odaların mevzuatla tanınmış görevleri
içinde bulunan mühendislik, mimarlık
hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme gereklilikleri de dışlanmıştır.
Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve kamusal denetime ilişkin
sorunlara ayna tutan, yüzyılın afeti
olarak anılan ve yaklaşık 340 bin yapının önemli ölçüde yıkıldığı ve hasar
gördüğü, on binlerce yurttaşımızın
yaşamını kaybettiği 1999 Marmara
Depreminden hiçbir ders alınmadığı;
Deprem Şurası, Ulusal Deprem Kon-

seyi gibi oluşumların devre dışı bırakılması ile, Van depremi ve diğer
depremler sonucu oluşan sosyal yıkım
tablosu ile, mevzuat düzenlemelerinin
rant eksenli olması, kentsel dönüşüm
programlarının ranta yönelik olması
ve bütün ülkenin imara açılması ile
tekrar tekrar ortaya çıkmıştır.
Türkiye bugün 20 yıl önceki Marmara
depreminden daha iyi durumda değildir. Yer seçimi kararlarında, yapı tasarımı, üretimi ve denetiminde bilimsel,
bütünlüklü bir düzen yoktur. Öyle ki
sorunlu dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar imara açılmakta, her yere
AVM ve gökdelenler yapılmaktadır.
Yanlış ulaşım politikaları, yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları ve yanlış
mega projelerin artması, su yatakları
ile yeşil alanlar arasındaki bağların koparılması, sel-su baskınlarının artması, ısı adalarının oluşması gibi olgular
depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. Bu sorunlara deprem olgusunu
ve depremlere dayanıklı yapı stokunu
artırma gerekliliğini gözetmeksizin
yapılan son imar affı ve depremlerde
toplanma yerleri olan alanlardaki hızlı yapılaşma eklendiğinde ülkemizin
depremlere hazır olmadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada belirtmek isteriz, iktidarın mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığı mesleklerine yönelik saldı-

rısı rantçı sermaye güçlerinin önünü
açmaya, mesleki gereklilikleri hiçe sayarak iş yapma mantığının egemen olmasına ve depremlerin yol açtığı sosyal yıkım sorunlarının sürmesine yol
açmaktadır. Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm
mevzuatın TMMOB ve bağlı Odalar,
üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi durumunda
ülkemizi yeni büyük sosyal afetler ve
yıkımlar beklemektedir.
Depremler ve büyük doğa olaylarına
karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir
yaşam ve çevre için alınması gereken
önlemler ivedi bir öneme sahiptir.
Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma ve halkın sağlıklı kent ve doğal çevre hakkı için neoliberal piyasacı ve rantçı yaklaşımlar
reddedilmelidir. Mevcut Yapı Denetim
Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır
basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere
sahip yapı denetçilerinin etkinliğine
dayalı, meslek odalarının sürece etkin
katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci
modelinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım egemen olmadıkça
depremler ve sonuçlarına yönelik kalıcı ve bilimsel bir çözüm ne yazık ki
mümkün olamayacaktır.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Ülkede, Bölgede,
Dünyada Barış!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle bir basın açıklaması yaptı.
Odamız, TMMOB çatısı altında emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya;
eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesinde yer almaya devam edecektir.
1 Eylül Dünya Barış Günü, ülkemizin,
içinde bulunduğumuz bölgenin ve
dünyanın barış gereksinimini bir kez
daha hatırlatmaktadır.

durumu, bölgemizdeki emperyalist
müdahale ve işgaller, dünyada nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıklarının artması söz konusudur.

Emperyalist müdahale ve işgaller ile
birçok ülke yönetiminin toplumsal
tepkileri şiddetle bastırmaya çalışmaları, halkların yaşamına kitlesel kırım,
göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek
acılar şeklinde yansımaktadır. Başta
eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen ve Filistin olmak üzere birçok ülkede emperyalist güçler ve
işbirlikçileri tarafından yapılan yıkımlar yalnızca bazı örneklerdir.

Ülkemizde iç ve dış politikanın şiddet
eksenli olarak yürütülmesi, toplumsal
atmosferin militarizmle, milliyetçilikle
ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine
yol açmaktadır. Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet her iki tarafta
derin acılara, toplumsal yarılmalara yol
açmaktadır. Halkımız ve bölge halkları
her gün şiddet ve savaş ortamının etkileri altındadır.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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insan olmanın gerekleri arasındadır.
Bu istemlere kulak verilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Gereksinimimiz demokrasi, barış, kardeşlik,
emekten yana politikaların egemen
olduğu başka bir Türkiye ve başka bir
dünyadır.
Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden
çok uzakta bulunuyoruz. Ancak Odamız, TMMOB çatısı altında emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların
birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya;
eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın
hâkim olacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesinde yer almaya devam
edecektir. 

HABER
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8. MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Öğrenci Üye Kampı 2019, 30 Ağustos-4 Eylül 2019 tarihleri
arasında İzmir’de gerçekleştirildi.
Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden 61
öğrenci üyenin katılımıyla İzmir`in
Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran'da
başlayan kamp, 30 Ağustos Cuma
günü öğle saatlerinde kayıtların
yapılmasıyla başladı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Oda Yönetim Başkanı Yunus
Yener, Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri Tekin, TMMOB
eski Başkanı Mehmet Soğancı kamp
programı kapsamında, açılışta ve oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.
Açılış konuşmalarının ardından; tanışma, kamp kuralları ve programı hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlk günün akşam oturumunda "İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk Değerlen-

dirme" üzerine Bedri Tekin ile söyleşi
gerçekleştirildi.
Kampın ikinci günü Tanışma Atölyesi
ile başladı. İkinci günün ilk söyleşisi
Güncel Siyasal Gelişmeler üzerine İlhan Cihaner ile gerçekleştirildi. Takım
sporları ve bireysel spor turnuvalarının açılışı da ikinci gün gerçekleştirildi.
Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve
moderatörlüklerini öğrenci üyelerin
yaptığı oturumlarda birçok konu ele
alındı.
Sonraki günlerde sırasıyla, “Toplum ve
Teknoloji” – Yunus Yener, “Anons” - Ercan Kesal, "Müzikli Memleket Tarihi" –
Murat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi.
Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde "Tanışma" ve "MMO Örgütlülüğü" "
atölyeleri yapıldı. "MMO Öğrenci Üye

Örgütlülüğü" başlıklı forumda, nasıl
bir öğrenci üye örgütlülüğü olması
gerektiğine dair söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp
değerlendirmesinde ise tüm katılımcıların kampa yönelik görüşleri alındı,
kamp yönetiminin düşünceleri öğrenci üyeler ile paylaşıldı.
3 Eylül Salı akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla "Eski 45`likler" eşliğinde veda
partisi gerçekleştirildi. Kampta ayrıca
Dikili koylarında tekne turuna çıkıldı.
Kamp yaşamında birçok iş öğrenci
üyeler tarafından nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30'da güne
uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan günler, 09.00'daki kahvaltıların
ardından saat 10.30'da başlayan, önceden belirlenmiş konulardaki programlarla sürdü. 
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TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ
GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
BROŞÜRÜ* EYLÜL 2019'DA YAYIMLANDI
TMMOB 45. Dönem içerisinde “Kamuda Çalışan Mühendis Mimar ve Şehir
Plancılarının Sorunları Çalıştayı, Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Mimar ve
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı,
OHAL KHK’ları İle İhraç Edilen Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı, TMMOB Kadın Sempozyumu, İş Güvenliği Uzmanlarının
Sorunları Çalıştayı, Bilirkişilik Çalıştayı
gerçekleştirilmiş Emekli Mühendis
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları
Çalıştayı, TMMOB Kadın Kurultayı vb.
etkinliklerin sonuçlarından derlenen
temel çalışma alanlarımıza dönük başlıca sorunlar şu şekildedir:

•

•

Ülkemizde kamu çalışanlarının kaderi, iktidarın keyfi uygulamaları ile
belirlenmektedir. Yapılan atamalara liyakat temelinde değil; yandaşlık ve keyfiyet temelinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlar yer ve
pozisyon değişimi ile tehdit edilmekte, böylelikle teknik hizmetler
için en önemli kamu hafızasının
kalıcılaştırılması engellenmektedir.
Kamu çalışanları arasında meslektaşlarımız hak ettiği sosyal güvenceden yoksundur. Çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret, eşit statü
tanınmamaktadır. Hem kurumlar
arasında, hem de en düşük ve en

yüksek ücretlerde fark giderek artmış, ücret adaleti ortadan kalkmıştır. Çalışma yaşamı farklı personel
tanımlamaları ile örgütsüz, sendikasız bırakılmak istenmektedir. Bu
durum temel özlük haklarında büyük gerileme ve kayıplara neden
olmaktadır.
•

Kamuda istihdamlar planlı yapılmamaktadır. Kamu kurumlarında
yeterli sayıda meslektaşımızın istihdam edilip edilmediği belirsizdir; personel rejimi teknik hizmetler sınıfına mensup kişileri ilgili
alanlara dağıtmakta yetersizdir.

* Bu Broşür, Yerel Kurultay tartışmalarına ve önergelerin zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup metinde yer almayan güncel sorunlarımızın formata uygun olarak ilavesine açıktır. https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/tmmob.pdf
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•

•

•

İşsizlik ve potansiyel işsizlik meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. Ücretli çalışan her meslektaşımız, kendini yarının potansiyel
işsizi olarak görmektedir. Çünkü
emek, ekonomik krizlerin şiddetine
terk edilmiştir. Çalışma yaşamında
güvence ortadan kaldırılmış, genç
meslektaşlarımızın çalışma yaşamına katılması neredeyse imkânsız
hale getirilmiştir. Bu durum 2020
lira asgari ücretle, esnek ve güvencesiz olarak istihdam edilen; açlık
sınırının altında çalışmaya zorlanan binlerce mühendis, mimar ve
şehir plancısı bulunmaktadır.
Örgütsüzlük, işsizlik tehlikesi, güvencesiz ve sigortasız çalıştırma,
mobbing, yetersiz ücret alma veya
ücret alamama, meslek dışı çalıştırılma, çalışma koşullarının ağırlaşması meslektaşlarımızın insan
onuruna yaraşır bir çalışma yaşamı
ve emeklilik koşulları sunmaktan
çok uzaktadır. Bunlara ek olarak,
pek çok mühendis, mimar ve şehir
plancısı arkadaşımız mesleki yetersizlik sorunları; fazla mesailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş
saatleri ihlali; sosyal hak ihlalleri ve
özlük haklarına yönelik sorunlarla
yüz yüzedir. Bu durum mesleklerimizin kamucu özelliklerinin azalmasına neden olmaktadır.

TMMOB
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLAN
CILARININ
GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
KURULTAYI

GÜNCEL SORUNLARIMIZ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İÇİN

BULUŞUYORUZ
BROŞÜRÜ

•

Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi
ile yeni mezunların tecrübesizliği
daha kolay suiistimal edilmekte ve
çalışma hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük ücretlerle
çalışmak zorunda kalmaktadır.
Üyelerimizin işe giriş bildirgesinde
baz alınacak asgari ücret hakkını
güvence altına almak amacıyla
TMMOB ve SGK arasında imzalanan protokol iktidarın emekçilere
dönük politikalarının sonucu olarak SGK tarafından tek taraflı olarak
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hizmetlerinin kamu hizmeti olarak
ele alınmasını engellemektedir.
Bu hizmetin kamu hizmeti olarak
sürdürülmesini, uzmanların kamu
görevi yaptıklarını; devletin, işverenin, uzmanın yetki ve sorumluluklarını düzenleyecek, denetleyecek
bir yapı ülkemizde mevcut değildir.

feshedilmiştir. Bu durum meslektaşlarımızın düşük ücretle kayıtsız
çalıştırılmasına ve aynı zamanda
kamunun zarara uğratılmasına neden olmuştur.



Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yakın tarihi kara lekelerle
doludur. Henüz hafızamızda tazeliğini koruyan Soma, Şirvan, Kozlu,
Ermenek, Torunlar İnşaat gibi toplu
iş cinayetleri bu alanın ne kadar az
önemsendiğinin kanıtıdır. Meslektaşlarımızın önemli bir kısmı bu
alanda çalışmaktadır. Sağlıklı ve
güvenli bir ortamda çalışmak, tüm
çalışanların hakkıdır. Bunu sağlamakla görevli olanlar ise öncelikle
devlet ve işverenlerdir. Ancak bu
kural ülkemizde tanınmamaktadır.
Yaşanan kazalarda fatura, aslında bir danışmanlık hizmeti veren
meslektaşlarımıza çıkarılmaktadır.
Bu algı işçi sağlığı ve iş güvenliği

www.mmo.org.tr

•

Ülkemizde iş güvenliği uzmanlarının haklarını koruyacak mevzuat
bulunmamaktadır. Çalışma süresi, izinler, ücretlerin belirlenmesi,
mesleki gelişim, eğitimlerin yenilenmesi, atamalar, uzmanlaşma
gibi temel sorunların aşılması için
adımlar tek taraflı olarak atılmakta, Bakanlık bu duruma kayıtsız
kalmaktadır. İş güvenli uzmanı olarak görev yapan meslektaşlarımız,
adeta bir günah keçisi olarak açlık
sınırında ücretlerle çalıştırılmakta
ve bu alanda işsizlik her geçen gün
artmaktadır.
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•

•

•

•

Bir kamu hizmeti olan bilirkişilik,
yargılamanın adil gerçekleştirilmesi için belirli bir uzmanlık alanındaki bilimsel doğruların tarafsız
bir şekilde aktarılmasıdır. Hâkimin
görüş oluşturmasına katkı sunması
beklenen bilirkişi, hizmet verdiği
konuda uzman ya da tarafsız değilse adaletin sağlanamayacağı açıktır. Bilirkişilik bir meslek değildir. Bilirkişi olarak görüşüne başvurulan
kişilerin mesleki yeterliliklerini en
sağlıklı değerlendirecek kurumun
üyesi oldukları meslek odasıdır.
Bilirkişiler, meslek odalarınca belirlenen etik ilkelere uygun davranış
sergilemek zorundadır.
Emeklilik, sosyal güvenlik temel
bir vatandaşlık hakkıdır. Meslektaşlarımız kamusal sosyal güvenlik
haklarından, emeklilik güvencesinden giderek uzaklaştırılmaktadır.
Bununla birlikte güvenliğin yerine
ikame edilen sosyal yardımların
bir hak olarak düzenlenmemesi,
sosyal yardım ve hizmetlerin yeterli olmaması, yoksulluk ve sosyal
dışlanmayla mücadelede ulusal bir
stratejinin eksikliği sorunların artarak devam etmesine neden olmaktadır.
Tüm çalışma yaşamında olduğu
gibi, çalışma sonrası dönemde sendikal örgütlenmede emeklilerin
durumu oldukça geridedir. Sosyal
hakların ve hak arama yeteneğinin
önü kesilmek istenmektedir. Emekli meslektaşlarımızın da maaşları
insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde değildir. Çalışırken
alınan tazminatlar ve ek ödenekler emekliliğe yansıtılmamaktadır.
Emeklilerin hayattan kopmasını
engellemek, sosyal devletin görevleri arasında yer almaktadır.
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından,

darbeyle mücadele adı altında ilan
edilen Olağanüstü Hal bir keyfiyet
ve hukuksuzluk rejimi olarak kullanılmıştır. OHAL süresince kamudan
ihraçlara dönük 15 Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmış,
bu KHK’ler ile yaklaşık 130 bin kişi
kamu görevinden ihraç edilmiştir.
İhraç edilen kamu çalışanlarının 3
binden fazlası mühendis, mimar ve
şehir plancısıdır.
•

İhraçlar darbe ile değil, muhalif
unsurlarla mücadeleye dönüştürülmüştür. Asılsız suç isnadı ile
hayatını Türkiye’nin demokratikleşmesine harcamış TMMOB kadroları, haklarında hiçbir işlem dahi
yapılmadan bu haksız ve hukuksuz
bir biçimde KHK ile görevlerinden
uzaklaştırılmıştır. KHK ile ihraç edilen meslektaşlarımız toplumsal
yaşamın ve çalışma yaşamının dışına itilmek istenmiştir. TBMM Komisyonlarında yapılan çalışmalar,
ihraçların temel haklarının sağlanmasında dahi yetersiz kalmıştır.

•

Ülkemizde büyük bir gericilik sarmalı örgütlenmektedir. Bu sarmal
yaşamın en can alıcı noktalarında,
kendini taciz, şiddet, tecavüz olarak toplumun karşısına çıkmaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik
cinsel istismar ve şiddet vakaları
güncel olmaktan öte özellikle son
16 yıldır artarak devam eden toplumsal bir sorun haline gelmiştir.

•

Kadınlar üzerindeki baskı ve sömürü, düzenin ve gericiliğin temel
dayanakları arasındadır. Aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam ve
bütün toplumsal yaşamda açıkça
görülebilen olumsuzluklar ile kadınlar; ikinci sınıf meslektaş, ikinci
sınıf yurttaş olarak yeniden inşa
edilmiştir. Kadın bedeni üzerinden

belirlenen ahlak, namus kavramları ve istihdam politikaları ana mücadele başlıkları olarak karşımızda
durmaktadır. Kadınların uğradığı
her türlü cinsiyet ayrımcılığı, cinsel
yönelim ve toplumsal cinsiyet kaynaklı ayrımcılık giderek derinleşmektedir.
•

Teknik eğitimin niteliği ülkemizde
sürekli tartışılır hale gelmiştir. İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim kurumları güvenilirliğini yitirmiştir. Öğrencilerin devlet
ya da vakıf üniversitesi ayırmaksızın potansiyel müşteri ve istatistiki
birer veri olarak gören kurum ve
kuruluşlar, ülkemizde teknik eğitim başta olmak üzere niteliklerini
kaybetmiştir.

•

Eğitim; üretim, yatırım ve istihdam
planlamasından kopuk bir şekilde örgütlenmektedir. Yeterli altyapıya sahip olmayan, akademik
kadrosu oluşturulmadan açılan
üniversitelerde kontenjanlar boş
kalmaktadır. Genç meslektaşlarımız üniversite hayatları boyunca
öğrenme mücadelesi vermektedir.
Genç mezunlar üniversite eğitimlerinin ardından uzun süreli işsizlik dönemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Her alanda olduğu gibi
planlamadan yoksun bir şekilde
uygulanan istihdam politikaları,
ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz, yetişmiş nitelikli genç
teknik elemanların istihdam edilmesinde başarısızdır.

•

Eğitimde burs, barınma, araç gereç
temini ve temel sosyal haklardan
yararlanmada öğrenciler arasında derin bir uçurum oluşmuştur.
Eşitliğin sağlanması için bir adım
atılmamaktadır.
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SANAYİ ANALİZLERİ

SANAYİ DİPTE,
İŞSİZLİK ZİRVEDE! (49)1
Mustafa Sönmez2

Özet
31 Mart yerel seçimleri sonrasında para ve maliye politikalarında sıkılaştırma ile el ele gidecek onarım programına geçiş
umulurken, bu kez CHP adayının kazandığı seçimlere rejimin itirazları, 35 günlük bir “bekle-gör” süresine mâl oldu. YSK’nın 6
Mayıs’ta uluslararası hukuk garabeti olarak nitelenen gerekçe ile seçimleri iptal etmesi ve seçimin 23 Haziran’da yenilenmesini
karara bağlaması ise topyekûn bir türbülansa kapı araladı, en şiddetli sarsıntı ekonomide, sanayide oldu.
İçeride siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken AKP rejiminin dış iklimden de oldukça olumsuz etkilenmesi,
göstergeleri daha da iç karartıcı hale getiriyor. Öncü göstergeler, 31 Mayıs’ta TÜİK tarafından açıklanacak olan 2019 Birinci
Çeyrek GSYH’nın yine negatif gelmesi ve 2018 Birinci Çeyreğine göre yüzde 4 küçülme ihtimalini güçlendirdi.
Sanayinin üretim cephesinde ise pek düzelme görülmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan ilk
çeyrekte, sanayi üretim endeksinin 2018 ilk çeyreğine göre yüzde 6’ya yakın gerilediğini ortaya koydu. Aynı endeks, takvim
etkilerinden arındırılıp bakıldığında, 2018 ilk çeyreğine göre sanayi üretimindeki gerilemenin yüzde 4,8 olduğu gözleniyor.
2019 ilk çeyreğinde imalat sanayisindeki düşüş yüzde 6’yı buldu. Bu düşüş alt sektörlere göre analiz edildiğinde, bir önceki
çeyrekte görüldüğü gibi, inşaata girdi üreten sanayi dallarında daralma öne çıkıyor.
İmalat sanayisinin alt dallarından otomotiv (motorlu kara taşıtı sektörü) de döviz fiyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını,
dolayısıyla üretici ve tüketici fiyatlarını yükseltmesinden etkilendi, daralan iç talep, üretimi yüzde 11’in üstünde geriletti. Aynı
gerileme beyaz eşyayı içeren metal sektöründe (fabrikasyon metal) yüzde 9’u buldu.
Sanayide üretim cephesinde kararan tablo, istihdam-işsizlikte de gözleniyor ve işsizlik hızla tırmanarak zirveye yol alıyor. TÜİK,
Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi. Dar tanımlı işsiz sayısı
son bir yılda 1 milyon 376 bin artarak 4 milyon 730 bine çıktı. Resmi olan 4 milyon 730 bin işsize, sayılmayan 2,9 milyon işsiz
katılsaydı, gerçek işsiz sayısı 7,7 milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik oranı da yüzde 14,7 değil, yüzde 22 olacaktı. Mevsimsel
etkilerden arındırıldığında Ağustos 2018-Şubat 2019 arasında istihdam kaybı 740 bini bulurken bunun 342 bini sanayiden
kaynaklandı. Sanayide, 6 ayda 342 bin kişi işini kaybetti.
Sanayicinin ürettiği ürünlerde yaptığı fiyat artışları, yani Yurt İci Üretici Fiyatları, Yİ-ÜFE, döviz artışlarıyla yeniden tırmanma
siyalleri veriyor. Nisan ayında sanayici fiyatları yıllık olarak yüzde 30,1 arttı. Alt sektörlerde en yüksek fiyat artışları, petrol
ürünleri, kimya, otomotiv gibi ithalata bağımlı alt sektörlerde görüldü ve yüzde 35-40 dolayında yıllık fiyat artışları gözlendi.

1
2

Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 49'un tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
KOCAELİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
AMAÇ / KAPSAM
Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel
enerji politikası olmalıdır. Enerji verimliliği ise her ülkenin
elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve enerji politikalarının
gerçekleştirilmesinde en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç
verecek yöntemdir.
Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygulamaların Ülkemizde söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış
sağlanması ile, Ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, ekonomimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve
enerjide dışa bağımlılığımızı aynı oranda azaltacaktır.
Odamız, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde #gelecegimizenerji ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği
Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili
akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi
için önemli bir platform olacaktır.
Ayrıca bu Kongre ile, Odamız, önümüzdeki dönem için
önerilen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının değerlendirilmesi, eksikliklerinin belirlenerek geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli bir farkındalık yaratarak ülke,
toplum, meslek ve meslektaş çıkarları için çalışan bir meslek
örgütü olarak üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş
olacaktır.

ETKİNLİK KONULARI
1.

Sanayide Enerji Verimliliği

2.

Binalarda Enerji Verimliliği

3.

Ulaşımda Enerji Verimliliği

4.

Enerjinin Geri Kazanımı

5.

Enerji ve Çevre

6.

Enerji Üretiminde Verimlilik

7.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

8.

Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik

9.

Enerjinin Depolanması

10. Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
11. Enerjinin Ekonomi Politiği
12. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
13. Enerji Arz Güvenirliği
14. Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
15. Enerji Yönetimi ve ISO 50001
16. Enerjide Endüstri 4.0

İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi
Sanayi Mah. Çarşıyapı AVM D:22 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 335 33 96 – 324 69 33
Fax: +90 262 335 33 92
enerjiverimliligikongresi@mmo.org.tr
www.enerjiverimliligikongresi.org
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ETKİNLİKLER

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KONGRESİ VE SERGİSİ ADANA'DA GERÇEKLEŞECEKTİR
ETKİNLİK KONULARI
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
• İSİG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat, Yönetim Sistemleri
ve Standartlar (ILO Sözleşmeleri, AB Direktifleri, Ulusal Kanun,
Yönetmelikler, Standartlar)
• Kamu Sektöründe İSİG Uygulamaları
• İş Kazaları: Nedenleri, Sonuçları, Önleme, Değerlendirme,
Bildirim, Kaza Analizi
• Meslek Hastalıkları, İşe Bağlı Hastalıklar
• İSİG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
• Örnek İSİG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
• Çalışanların İSİG Eğitimleri (Teorik-Uygulamalı-İşbaşı
Konuşmaları-Ölçme Değerlendirme)
• İSİG’de Ölçme Değerlendirme
• İSİG’de Mesleki Eğitim – Mesleki Yeterlilik,
• İSİG Kültürü, İSİG Politikaları ve Yaygınlaşması, İSİG’de Liderlik
• İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği (Görev-YetkiSorumluklar, Karşılaşılan Sorunlar, Saha Uygulamaları, Mesleki
Sorumluluk Sigortası)
• İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
• İşyerlerinde ve Ülke Düzeyinde İSİG Örgütlenmesi ve Denetim
Modelleri
• Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
• Tehlike ve Risk Kavramları
• Çalışanlarda Risk Grupları ve İSİG (Kadın, Çocuk, Genç, Yaşlı,
Göçmen, Engelli)
• Esnek İstihdam Biçimleri ve İSİG’e Etkisi
• Risk Değerlendirmesi
• İSİG’de Önleme ve Koruma
• İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
• İş Ekipmanlarında Güvenlik ve Periyodik kontroller
• Kişisel Koruyucu Donanımlar ve CE
• İşyeri Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik,
Ergonomik, Tozlar vb.) ve Korunma
• Psikososyal Tehlikeler (Stres, Mobbing vb.) ve Güvenlik
• KOBİ’de İSİG Hizmetleri
• Kapalı Alanlarda İSİG Uygulamaları
• Tarımda İSİG
• Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSİG
• Yüksekte ve Düşme Tehlikesi Olan Çalışmalarda İSİG
• Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSİG
• Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
• Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
• Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSİG
• Ergonomi
• İSİG Çalışmaları ve Etik
• Endüstriyel Hijyen
• Yangın Güvenliği
• Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İSİG
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Proses Güvenliği
Büyük Endüstriyel Kazalar (BEKRA, SEVESO)
İSİG’de Teşvik Uygulamaları
Sektörel İSİG Profesyonelliği
İSİG’de Sürdürülebilirlik
İşyerlerinde Çağdaş Teknolojinin Getirdiği Yeni Tehlikeler
(GSM, Radyo Frekans, Çoklu Kimyasal Duyarlılık
Sendromu, Nanoteknoloji)
Kentsel Dönüşümde İSİG
Sporda İSİG
Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarında İSİG
İnşaatlarda (Tünel Dahil) İSİG
İSİG Özel Yazılımlar ve İBYS Süreci
İSİG Lisans ve Lisansüstü Çalışanlara Yönelik Eğitimler
İSİG Yönetim Sistemleri
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve
Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde İSİG ve Asbest
İSİG’de Yerel ve Bölgesel İş Birlikleri

İLETİŞİM
Güzelyalı Mah. D. Bahçeli Bulvarı No: 37/A 01170
Çukurova / ADANA
Tel: +90 322 232 64 20 GSM: +90 530 640 91 78
e-posta: isgadana@mmo.org.tr web: www.isigkongresi.org
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8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE
SERGİSİ MERSİN'DE GERÇEKLEŞECEKTİR

AMAÇ / KAPSAM
Odamız tarafından Mersin’de ulusal düzeyde, sekizinci kez
gerçekleştirilecek olan “Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi” güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize
kazandırılması amaçlarıyla; 08-09 Kasım 2019 tarihlerinde
Mersin’de düzenlenecektir.
Yılda üçyüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına,
Mersin Şubesi tarafından, 1997 yılında “Güneş Enerjisi Sistemleri” konusunda, bir seminer, 2003, 2005, 2007, 2009,
2011, 2013 ve 2017 yıllarında da “Güneş Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu ve Sergisi” adı altında, yedi sempozyum düzenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube sekretaryalığında sekizincisi düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide
amaç, özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan
ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni

dirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde

teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağla-

bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın

maktır. Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek

bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrul-

ve bilinçlendirmek için; ilgili tüm tarafların (uygulamaya

tusunda sinerji yaratacaktır.

yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar
ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması, yerel yönetimlerin
güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının arttırılması da he-

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı
azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek

deflenmektedir.

bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edi-

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli

lecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki

kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynakları-

yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama in-

nın, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal
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KONGRE

denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye
sokulmasıdır.

BİLDİRİ KONULARI
a. Güneş evleri, güneş mimarisi

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş

b. Güneş pilleri ve kullanım alanları

enerjisi yer almaktadır. Güneşin milyarlarca yıldır dünyadaki

c. Odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları

bütün yaşamın tek kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin

d. Güneş santralleri

dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma
sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.,

e. Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa

f. Güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, tarımsal sulama,
sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları

bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer sant-

g. Güneş enerjisinin depolanması

ral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş ener-

h. Otomotiv sanayii ve deniz taşıtlarında güneş enerjisi uygulamaları

jisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir
enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, daha çok
artıracak bir süreçtir.
Mersin’de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir. Güneş enerjisi sistemlerine örnek oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mersin’de

i. Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik, enerji-ekserji
analizleri
j. Güneş enerjisi sistemlerinde teknolojik gelişmeler, melez sistemler, yeni uygulamalar ve araştırmalar
k. Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenmesi, alternatif enerjiler içinde yerinin belirlenmesi
l. Güneş enerjisi ve çevre

birinci etabı tamamlanan ve kullanılmaya başlanan Güneş

m. Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

Park Enerji Kompleksi nükleer santrallerin yerine yerli ve

n. Teşvik, lisanslama, İşletme, yatırım ve mevzuat sorunları

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına örnek teşkil

o. Yerli üretimin mevcut durumu ve çözüm önerileri

etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı enerji komp-

p. Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

leksi olan Güneş park; halkımıza ve öğrencilerimize enerji

q. Güneş enerjisi ile hidrojen elde edilmesi

üretimi, uygulamaları ve kullanım alanları hakkında uygulamalı ve görsel eğitimler verilerek gelecek nesillere temiz
enerjinin önemi aktarılmaktadır.

r. Sektördeki başarılı uygulamalar
s. Çatı sistemleri ve uygulamaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve

t. Güneş enerjisi destekli bölgesel ısıtma soğutma
sistemleri

teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusun-

u. Otonom sistemlerde güneş enerjisinin kullanımı

da kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda
meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni

v. Güneş enerjisi sistemlerinin periyodik kontrolü ve bakımı

uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasa-

İLETİŞİM

lardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlu-

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Limonluk Mah. 2417 Sok. No:5/ A 33130
Yenişehir/MERSİN
Tel: 0324 327 38 00(Pbx)
Fax: 0324 326 95 53
e-posta: gunes@mmo.org.tr; icel@mmo.org.tr
web: http://gunes.mmo.org.tr

lukları arasındadır. Odamız Mersin’de düzenlenecek bu sempozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör
temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları,
yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör
kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu
halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.
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Sürücüsüz Arabaların
Siste Görmesine Yardım
Eden Sistem

System Helps Self-driving Cars See in Fog1
Jean Thilmany2

Y

eni bir MIT (Massachusetts
Institute of Technology)
sistemi, sürücüsüz araçların
siste güvenli bir şekilde yol
almasına rehberlik etmek
için halihazırdaki ışıklı radar
sistemini, üzerine eklemeler
yaparak geliştiriyor.

Sürücüsüz araçlar, Amerika sokaklarında bir süredir test modunda kendi
kendilerini sürüyor. Ama, yerleşik yön
bulma sistemleri, çok ve hatta az sisli
havalarda bile güvenli bir şekilde manevra yapmalarına yardımcı olamıyor.
Sonunda anlaşıldı ki ışık parçacıkları,
araca rehberlik eden kameralara ulaşamadan önce su damlalarından sıçrı1

2

yor. Işığın bu yayılması durumu, yoğun
sisli durumlarda büyük yön bulma zorlukları yaratıyor.
MIT’deki araştırmacılar bu soruna karşı
bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Sürücüsüz araçların, siste güvenli bir şekilde yönlerini belirleyebilmeleri için,
saklı cisimlerin derinliğini algılayıp
uzaklığını ölçebilen bir sistem geliştirdiler.
Araştırmacılar, dönüm noktası olabilecek bu buluşlarını, direksiyonunun
başında yedek bir acil durum sürücüsü bulunan ve Uber tarafından çalıştırılan bir sürücüsüz arabanın, Tempe/ARIZONA’da sokaktaki bir kadına
çarpmasından iki gün sonra, 18 Mart

tarihinde açıkladılar. Kaza 22.00’da
olmuştu, ama hava berraktı ve nemli
değildi. Yani, sürücüsüz araç yön bulma sistemleri için tek mesele sis değil.
Ama, onun da bir problem teşkil ettiği
çok açık.
‘‘Siste neden göremiyoruz? Çünkü, sis, ışık ışınlarını kırıp, insan
gözüne ulaşan bilgileri karıştırarak net bir görüntü bilgisi
alınmasını imkansız hale getiriyor.’’
Guy Satat, yüksek lisans öğrencisi,
MIT Medya Laboratuvarı

Amerikan Makine Mühendisleri Birliği (ASME - The American Society of Mechanical Engineers) https://www.asme.org 9 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan bu yazı,
Anıl Yıldız tarafından dilimize çevrilmiştir.
Jean Thilmany bağımsız yazar.
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Doğruca sisin üzerinden geçen fotonlar, sisteme girmenin en hızlı yoludur,
çünkü bunlar yoğun bulut benzeri
malzemelerde dağılmazlar.
Satat, ‘‘Düz bir doğrultuyla gelen fotonlar sensöre ilk önce ulaşacaktır,
bazıları daha sonra, ama çoğunluğu
sensöre varmadan önce yüzlerce ve
binlerce kez dağılacaktır. Bu durumda,
sensöre ulaşmaları tabi ki çok daha
uzun zaman alacaktır.’’ diyor.

Guy Satat, uçuş zamanlı kamera kullanan grubunun sistemine dönen görüntüleri kontrol ediyor.
Melanie Gonick / MIT

Bu sorunun bir kısmı, tüm radar sistemlerinin aynı olmamasından kaynaklanıyor. Örneğin, uçaklara piste iniş
sırasında rehberlik eden radarlar, uzun
dalga boyuna ve düşük frekanslara
sahip radyo dalgaları kullanır. Bu radyo dalgaları sürücüsüz araç navigasyonları için yeterli çözünürlükte geri
dönüşler sağlayamaz. Röntgen ışınları
gibi elektromanyetik tayftaki yüksek
dalga boyuna sahip ışınlar ise değişik
türdeki malzemeleri birbirinden ayırt
etmekte iyi bir iş çıkaramaz. MIT Medya Laboratuvarındaki Kamera Kültürü Grubu’nda yüksek lisans öğrencisi
olan ve araştırmayı grup lideri Ramesh
Raskar’ın altında sürdüren Guy Satat,
bu özelliğin bir ağacı bir kaldırım taşından ayırt etmek için gerekli olduğunu dile getiriyor.
Bunun yerine, günümüz otonom yön
bulma sistemleri çoğunlukla, her saniyede milyonlarca kızılötesi lazer ışını
gönderdikten sonra ne kadar sürede
geri döndüklerini ölçerek cisimlere
olan mesafeleri ölçen ışık ve mesafe
belirleme (LiDAR) teknolojilerine dayanmaktadır. Fakat, Satat, bu teknolojiler güncel olarak ‘‘ortamda sis yok-
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muş gibi sisin içinden göremiyorlar,’’
diyor.
Satat, ‘‘Yoğun, hareketli ve heterojen
özellikleri olan gerçekçi sislerle uğraşıyoruz.’’ diyor ve ‘‘Yoğun ve daha az
yoğun sisli kısımlardan oluşan, sürekli
hareket eden ve değişen bir durum.’’
diye de ekliyor.
Satat ve takımı, insan ve hayvanların
görmek için bel bağladığı görünür olmaya yakın daha hassas, daha kısa ışık
ışınlarını kullanacak bir yöntem aramaya başladılar.
Satat, ‘‘Siste neden göremiyoruz?’’ diye
soruyor. Cevabı da "Çünkü, sis, ışık
ışınlarını kırıp, insan gözüne ulaşan
bilgileri karıştırarak net bir görüntü
alınmasını imkansız hale getiriyor.’’
şeklinde veriyor.
MIT’li araştırmacıların yeni sistemi halihazırdaki ışıklı radar teknolojisi üzerine inşa ediliyor. Kısa patlamalı lazer
ışıklarını formlarla bulanık bir manzaraya ateşleyen uçuş zamanlı bir kamera kullanıyorlar. Bu formlar -bizim
ilgilendiğimiz durumda sis oluyor- ışık
fotonlarını dağıtıyorlar.
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Kamera kendisine saniyenin 56 trilyonunda bir ulaşan fotonları sayar ve
yerleşik algoritmalar her biri 1,024 piksellik sensörlere ulaşan ışığın katettiği
mesafeyi hesaplar. Bu yöntem, daha
önceki sistemleri engelleyen sis yoğunluğundaki değişimlerle başa çıkabilmeyi mümkün kılar. Satat, bu yöntemin, diğer bir deyişle, her pikselin
farklı türde bir sis gördüğü durumların
üstesinden gelebildiğini belirtiyor.
Sistem böyle yaparak, ışığı dağıtan
malzemenin içinde ya da arkasında
saklı olan nesnelerin üç boyutlu görüntülerini yaratıyor.
Satat, ‘‘Sistemin çok daha geniş aralıklardaki sis koşullarında çalışmasına
yardım eden, sis ve sisin yoğunluğu
hakkında herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymuyoruz.’’ diyor.
MIT laboratuvarı, aynı zamanda insan
derisi gibi ışığı dağıtan diğer malzemelerin üzerinden de nesneleri görebilmek için görünür ışık aralığında
çalışan bir kamera kullanmıştır. Bu uygulamanın zamanla röntgene alternatif olarak kullanılabileceği belirtiliyor.
Kötü hava koşullarında sürüş, sürücüsüz araç teknolojisi için kalan son engellerden biridir. Satat, bu yeni teknoloji, sürücüsüz araçları sisli havalarda
‘‘süper sürücü’’ler haline getirerek bu
engeli de aşabilir, diye belirtiyor.
Satat son olarak, ‘‘Sürücüsüz araçların
süper bir görüşe ihtiyacı vardır. Bizim
onları sürdüğümüzden daha iyi ve güvenli bir şekilde sürülmelerini isteriz.
Ama, aynı zamanda, sis, yağmur veya
kar gibi bizim süremediğimiz koşullarda da kendi kendilerini sürebilmeliler.’’
diyor.

AR-GE / OTOMOTİV
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Uluslararası Yılın Kamyonu 2019
F - M AX
1. GİRİŞ
Ford Trucks ailesinin son ve en güçlü
üyesi olan F-MAX, 2018 yılının sonunda pazara sunulmuştur. 2,5 metre genişliğindeki rahat ve konforlu kabini,
2500 Nm tork ve 500 PS gücündeki
motoru ile pazara rekabetçi bir giriş
yapan F-MAX’de, yeni nesil Ecotorq
motorun ve Ford Trucks’ın şık aerodinamik tasarımının katkılarıyla yakıt
sarfiyatı bir önceki nesle göre %8,5
azaltılmıştır.
Pazara sunulduğu an ağır ticari araç
sınıfının liderleri arasına girmeyi başaran F-MAX; bütünüyle yenilenmiş kabinin yanı sıra, Akıllı Motor Sistemleri,
Akıllı Sürüş Sistemleri, Yakıt Ekonomisi

Teknolojileri ve Modüler Tasarım yönleriyle de ön plana çıkmaktadır.

2. TASARIM, TEKNİK VE
ÖZELLİKLERİ
F-MAX, beş yıllık bir süreçte 500 mühendis tarafından tasarlandı, geliştirildi ve test edildi. Dört kıtada 11 ülkede
gerçekleştirilen testlerde 233 prototip
kullanıldı. Bu süreçte 15.500 saat laboratuvar testleri ve 5 milyon kilometre
yol testi gerçekleştirildi.
Tümüyle yeni kabin geliştirme prosesi
sırasında otomotiv endüstrisinin ana
odağı ağırlık azaltmak ve araç özelliklerini (dayanım, çarpışma güvenliği,
gürültü titreşim) optimize edebilmek

için yeni bir yapısal mimari yaklaşımına gidilmiştir. Halka Yapılar (Ring
Structure) adındaki bu yaklaşım ile
konvansiyonel tasarım anlayışından
ayrılarak:
•

Toplam parça sayısında %24 azalma,

•

Parça başına kalıp sayısında 5.4
ten 3.6 ya azalma,

•

Yüksek dayanımlı çelik kullanımında %50 artış,

•

Burulma sağlamlığının 2.5 kat artırılması (en yakın rakibin 2 katı),

•

%30 hacim artışına rağmen %20
daha az punta kaynak,

•

Kabin ağırlığının program hedefinin dahi %5 altında kalması,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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•

Ağırlık / Verimlilik Index’inin azaltılması (Önceki araca göre %70
azalma, en yakın rakibe göre %50
azalma) sağlanmıştır.

Bunların sonucu olarak yeni kabinde:
•

%30 hacim artışı ve sıkılaştırılan
yeni çarpışma güvenliği regülasyonlarına rağmen kabin ağırlığının program ağırlık hedeflerine
oranla % 5 ağırlık azaltılması,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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•

Ağırlık / Verimlilik Index’inin azaltılması (Önceki araca göre %70
azalma, en yakın rakibe göre %50
azalma) sağlanmıştır.

Tümüyle yeni bir iç kabin tasarımı
uygulanmış ve bu kapsamda gelişen
teknoloji ve müşteri beklentileri göz
önünde bulundurularak aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir:
•



tarafından ön konsol kokpit tasarımı ve geliştirilmiştir.
•

Raylı ve çekmeceli ön konsol ve
yatak altı konsol tasarımları yapılmıştır.

•

Ambiyans aydınlatma fonksiyonu
da sağlayan iç aydınlatma lamba
tasarımı yapılmıştır.

•

Ön cam üzerinde otomatik kontrollü tek parça perde kullanılmış,
sürücü ve yolcuların konforu artırılmıştır.

•

Yatak taşıyıcı iskeleti %29 daha hafif olan kompozit malzeme kullanılarak tasarlanmıştır.

•

Dinlenme ve açılı baş destek (hastane yatağı tipi) pozisyonu sağlayan kırılma mekanizmasına sahip
bağımsız yaylı yatak tasarımı yapılmıştır.

•

Yatak kılıfları, fermuarlı ve yıkanabilir olup leke tutmama özelliği de
bulunmaktadır.

•

Yatak altı pistonları açılı şekilde
tutuşu sağlayarak depolama konsollarına düşük eforla erişim amaçlanmıştır.

•

Araç içerisindeki halılar çıkarılabilir ve yıkanabilir, tavan ile yan trim
parçalarının kumaşları silinebilir
özellikte tasarlanmıştır.

%100’ü Ford Otosan Mühendisleri
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defa bu konsol ile birlikte 90 derece dönebilen çift yatak kullanımı
sağlanmıştır.

High Series Cluster
•
8’’ Wide Screen
•
MyView® Screen Configuration
•
Driving Assistance Technologies
Driver Evaluation
Driving Tips
•
TPMS - Tyre Pressure &
Temperature Monitoring System

•

Advanced Multimedia System
• 7.2’’ Touch Screen
• Navigation
• Apple Car Play
• Spotify

 Değişken güneş konumları ve
hava sıcaklıklarına bağlı kalibre
edilen optimum konfor seviyesine
ulaşılması hedeflenmiştir.

Electronic Climate
Control Unit with
Integrated FFH

•

•
•

Sektörde ilk olarak gerçekleştirilen, ayakkabılar için dış ortam
korumalı basamak ağır vasıta sürücülerinin konforunu artıran yeni
bir özellik olarak tasarlanmıştır.
Işık geçirgenliği sıfır olan perde tasarımı yapılmıştır.
Süspansiyonlu koltuk tasarımı için
yerli imalatçıyla çalışılmış, tasarım
ve geliştirme çalışmaları birlikte
yürütülerek; hem yerli bilgi birikimi arttırılmış hem de bu sektörde
yerli bir rekabetçi alternatif oluşturulması sağlanmıştır.

•

Mevcut ürüne ek olarak sürücü
konforunu arttırmak amacıyla;

 Ayarlanabilir omuz destek mekanizması,
 Emniyet kemeri yükseklik ayarı
mekanizması
 İleri-geri darbe sönümleyici
 Koltuğun yan kısmına entegre
edilmiş depolama cebi tasarımları
yapılmıştır.
•

Kabin içi İklimlendirme Sistemi:

 Dijital olarak kontrol edilebilir şekilde tasarlanmıştır.

Aracın yatak bölgesinde, yatak
üstü depolama konsolu (uçak yolcu kabininde kullanılanlara benzer) tasarlanmıştır ve pazarda ilk

 Ek ısıtma sistemi çalışırken ana
havalandırma ünite kalibrasyonuna nem kontrol ve hava tazeleme
özellikleri eklenmiştir.
 Motor soğutma hattı üzerine kabin içi havalandırma sistemi ile
senkronize çalışabilecek bir devir
daim pompası eklenmiştir.
 Kabin devrilme hareketi bilgisayar
ortamında simule edilerek klima
borularının rotası belirlenmiş ve
tasarım doğrulaması yapılmıştır.
Yeni çekici tasarımı ile birlikte elektriksel sistemlerin araca entegrasyonu
kapsamında araç üzerinde aşağıdaki
yeni teknolojilerin entegrasyonu yapılmıştır.

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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 EBS (Emergency Brake System),
 ASLD (Adjustable Speed Limiter
Device),
 Eco-Roll (Araç ataleti ile yokuş aşağı pozisyonda yakıt ekonomisi )
 AEBS (Advanced Emergency Brake
System),
 LDWS (Lane Departure Warning
System)
 HSA (Hill Start Assist) gibi donanımlarla güvenlik ve konfor artırılmış ve teknolojik yeniliklerin takip
edilmesi sağlanmıştır.
Ford Otosan için bu proje, kamyon
segmenti için ‘Küresel olarak Rekabetçilik Sağlayan’ bir proje olarak sınıflandırılabilir. Bu projenin gerçekleşmesi
ile beraber küresel pazardaki diğer
firmalara lisanslama ve mühendislik
ihracatı gerçekleştirilmesinin temelleri atılmıştır. Yeni kabin geliştirmesi ile
beraber, gövde kontrol ünitesi, elektrik dağıtım sistemi, 500PS / 2500Nm
motor geliştirmesi gibi geliştirmeler
de bu proje ile beraber tamamen yerli
mühendislik kaynaklarıyla yapılmıştır.

•

Yeni 8 inch TFT Gösterge Paneli Tasarımı ve araca entegrasyonu,

•

Lastik Basınç Sensörü entegrasyonu ,

•

Uyarlanabilir Seyir Kontrolü sistemlerin araca entegrasyonu,

•

•

Yeni 7.2 inç Multimedya/radyo ve
Navigasyon sistemi tasarımı ve entegrasyonu,

24V/ 12 V Yüksek Verimli Güç Konventör tasarımı ve araca entegrasyonu,

•

Merkezi Kontrol Modülü ile araç
fonksiyonlarının kontrolü ve Araç
Elektriksel Tesisat Tasarımının Yapılması.

•

Araçta kullanılan sürücü destek
sistemleri:

•

Koldan vites kontrolü ve yeni
switch/buton tasarımları,

•

Araç üzerindeki elektriksel sistemlerin ve yüklerin CAE analizlerinin
yapılması,

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel
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Kamyon ailesine yeni katılan 2.5m genişliğindeki ağır kabini taşımak için
tüm kabin süspansiyonu ve kaldırma
parçaları yeniden tasarlanmıştır. Kabin
sistemlerinde yer alan döküm parçalar,
ana bağlantı noktalarına göre yeniden
tasarlanarak saç parçalar ile değiştirilmiştir. Yüksek gerilimler altında çalışabilmesi ve montaj kolaylığı amacıyla
çelik malzemenin, dövme parçaya
kaynatılarak kabin denge çubuğunun
imalat parametreleri tamamlanmıştır.
Kamyon kabin kaldırma hidrolik sistem ile gerçekleştirilmektedir. Gelecek
kamyon projelerinde de kullanılmak
üzere, elektrikli/manuel lineer aktüatör tasarımı geliştirilerek dünyada ilk

25

Multimedia System
•
Hands-free Calling
•
Bluetooth
•
Music and Video
Player via USB
Memory Stick
•
2.1A USB
charging

Truck Specific Embedded Navigation
•
Turn By Turn Navigation With
21 Languages Support
•
POI / Nearest Public
Locations

Weblink®
•
•
•
•
•
•

Music Player
Shoutcast®
Calendar
YouTube®
Waze®
Control of a
Mobile Application
to the In-Vehicle
HMI

kez kabin kaldırma sisteminde kullanılması üzerine çalışılmıştır.
Göstergede kullanılan 8 inç TFT renkli
ekran bir ilk olup diğer rakip firmalarda bu büyüklükte bir ekran tasarımı
bulunmamaktadır. Tüm görsel çalışmalar bu ekranda bulunmaktadır.
Aynı şekilde gösterge içine kuru ısıtıcı
sisteminin kontrolü eklenerek araçta
bulunan kuru ısıtıcı sistemi göstergeden kontrolü yapılmaktadır. Bu sistem
bir ilktir. Daha önceden ayrı bir kontrol
modülü varken şimdi tek bir modül

Apple Carplay®
•
Audiobooks®
•
Digital Radio
•
WhatsApp®
•
Music Player
•
Amazon®/Audible®
•
Podcast®
•
Spotify®

üzerinden kontrolü sağlanmaktadır.
Multimedya sistemleri ve dokunmatik
ekran sistemlerinin tasarımı ağır ticari
araçlar için bir ilk olma niteliğindedir.
Ayrıca, vites kontrolleri direksiyon arkasındaki kollardan yapılmış, elektronik haberleşme hattı Otosan tarafında
tasarlanmıştır.
Ford Trucks kamyon araçlarımızda ilk
defa sürücü destek sistemleri kullanılmıştır. İlk kez cekici araçlarda araç
dinamiği geliştirmeleri tamamen Ford
Otosan mühendisleri tarafından tasar-

Web
Service
Layer 1

GSM

Web
Ford Otosan
Service
Cloud
Layer 2

PCCM

Outside Camera Compatible Multimedia Display
•
Front Camera
•
Rear Camera

FMS
Provider 1
(Arvento)

lanan Ford Otosan Eskişehir Fabrikası
Test Pisti’nde yapılmıştır.
Dijital fazda analizi yapılan objektif
metriklerin prototip fazında doğrulanması yapılmıştır ve bu doğrulama yapılırken şasi/kabin, motor askı sistemi/
kabin, egzos bağlantı/kabin arasında
transfer fonksiyonları çıkarılıp, numerik veriyle karşılaştırılmıştır. Bu şekilde
araç titreşim ve akustik hassasiyetinin
test datalarıyla doğrulanıp, akustik ve
titreşim açısından zayıf bölgeler ortaya çıkarılmıştır. Termal kamera meto-

Arvento FMS
Front End

FMS
Provider 2
(TBD)
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duyla hava kaçağı geliştirimi, ilk defa
bir Ford araç geliştirme fazında uygulanmıştır.
Yeni oluşturulan kontrolcü algoritması
sayesinde kabin kaldırma testi boyunca kabin kaldırma çubuğu deplasman
ve efor değerleri ölçülebilmiş, sistem
davranışına dair objektif veriler toplanabilmiştir. Ayrıca hidrolik hat üzerinden basınç ölçümleri de kaydedilmiştir.
Önceki model Cargo kamyonlarına
göre yeni araca aşağıdaki özellikler
sağlanmıştır;

•

Yeni ayna konumlanmasıyla, geri
görüş açısının arttırılması

•

Sürüş bölgesinden yatak bölgesine geçişin iyileştirilmesi

•

Basamaklar arası ilişki, kapı açıklığı açısı ve iniş-binişe yardımcı tutamaklarının konumlandırılması
konularında çalışmalar yapılarak;
müşteri beklentilerinin daha iyi
karşılanması

•

Müşteri kullanımını kolaylaştırılacak dijital bilgilerin HMI çalışmaları
kapsamında geliştirilmesi

•

Karşılama-uğurlama kapsamında,
ışıklandırma gibi araç tepkilerinin
otomasyonun yapılması

•

Direksiyon ve koltuk hareketlerinin artırılması

•

Sürüş konforunu arttırmak amacıyla, ayak dinlenme bölgesinin
eklenmesi

3. İÇ VE DIŞ PAZARDAKİ YERİ,
SEKTÖR KATKILARI

•

Algılanabilir ferahlığın arttırılması

•

Ön konsolun müşteriye dönük olması ve kullanım kolaylığı sağlaması

Ağır ticari araç sınıfında kabin konforu
ve sürüş özellikleri (sürüş, yol tutma,
frenleme, hızlanma) açısından oldukça rekabetçi bir ürün olan F-MAX ile
pazara giriş yapan Ford Trucks, Ford
Otosan mühendislerinin tasarladıkları ve yerli sanayi ile çalışılarak üretilen kabin kaldırma ve süspansiyon
sistemleri ile fark yaratmayı amaçlamıştır. Örnek vermek gerekirse, daha
önce Ford Otosan ve ilgili imalatçılar
tarafından denenmemiş olan kaynaklı viraj denge çubuğu tasarımı, burç
sertlik optimizasyonu bu proje ile
gerçekleştirilmiştir. Bu parçaların imal
edilebilirliği, mühendislik gereksinimleri, doğrulama ve ömür testleri Ford
Otosan’a olduğu kadar yerli imalatçıya
daha sonra kullanabileceği bir deneyim sağlamıştır.

•

Orta konsol ve yatak altına çekmeceler eklenerek müşteriye fazladan saklama alanı sağlanması

•

Yatak bölgesinde yenilikçi saklama
alanları getirilmesi

•

Yatak bölgesine ses, aydınlatma ve
ısıtma kontrollerinin eklenmesi

•

Yatak altı saklama alanlarının hem
araç içinden hem de araç dışından
erişilebilecek şekilde tasarlanması

•

Alt ve üst yatak boyut ve konforunun arttırılması

•

Alt yatakta konforlu oturma ve
yatmanın sağlanabilmesi amacıyla, ikinci yatağın arka panele paralel şekilde katlanabilir olması

•

Görebilirliğin iyileştirilmesi adına
görüş alanın araç boyutuna uygun
olarak arttırılması
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Bu projenin devreye alınması ile beraber Ford Otosan Eskişehir fabrikasına
ek araç varyantı olarak girdiğinden ek
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istihdam yaratılmıştır. Ayrıca, tüm mühendislik geliştirmesi tamamen Ford
Otosan’ın bünyesinde çalışan Türk Mühendisler tarafından yapılmıştır. Bu da
şirkette çalışan mühendislerin Ar-Ge
bilgi ve tecrübesinin artmasını ve ileride oluşabilecek potansiyel mühendislik ihracatı sağlayabileceğimiz projeler
için referans oluşmasını sağlamaktadır. Bunlara ek olarak yerli mühendislik kaynağı ile yapılan geliştirmeler ile
şirketin patent sayısı artmakta ve ek
lisanslama fırsatları oluşmaktadır.
Ford Otosan, bu proje ile iç ve dış
pazar müşterilerine tamamen kendi
test imkanlarıyla hitap edebilir hale
gelmiştir. Kendi test imkanları ve tesisleriyle maliyet avantajı yakalamış,
pist testlerini gerçekleştirebilmek için,
Eskişehir Fabrikası’ndaki Araç Test Pisti
yatırımı ülkeye kazandırılmıştır.
Bilgisayar ortamında yapılan tasarımlarla da araç üzerindeki olası hataları
önden tespit ederek zamandan ve
fazla maliyetten kaçınılmış, önden tek
seferde tasarım doğrulama yapılmıştır.
Aynı şekilde donanım ile yazılım çalışmaları yapılarak, modüllerin istenildiği
gibi çalışması sağlanmıştır. Sıfırdan
konvertör modülünün tasarlanması
24 V gerilim/10 A yükün 12 V gerilim
ve 20 A yüke çevrilerek, yüksek verimlilik sağlanmıştır.
Üç farklı gerekliliğin (termal dayanıklılık, çim yanma, toz kaldırma) CAE ile
dijital olarak değerlendirilme yetkinliği kazanılmıştır. Böylece test fazlarından önce bu standartlarla ilgili tasarım
aksiyonu almak mümkün olmuştur. Bir
önceki kamyon projesinde bu metod
Ford Otosan’ın elinde olmadığından,
sadece VP (doğrulama prototipi) fa-
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zında 9 ayrı egzoz prototipi yapılmış
ve 100k € üzerinde test masrafı (ve
proje gecikmesi) harcanmıştır. Ford
Otosan’ın farklı pazarlara ürün ihraç
etmesi durumunda, bu pazarlardaki
homologatif egzoz standartlarına uygun egzozun tasarlanması, prototip
yapmadan mümkün olmuştur.
Ford Otosan, bu proje kapsamında
kendi kaynaklarıyla ağır ticari araçlara
spesifik bir simülasyon metodu geliştirmiştir.
Bu proje ile Sakarya Üniversitesinde-

ki 20 öğrenciye CAE Model&Analiz
yetkinliği kazandırılmıştır. Henüz okul
sıralarında bu öğrencilerin mesleki
yetkinliklerini arttırılmıştır. 7+1 kapsamındaki stajları bu projede yaptırılmıştır.
Araçtan toplanan veriler kalibrasyon
ve şanzıman ekiplerinin test çevrimi
geliştirme, hava emiş sistemlerindeki
problem kök neden analizi çalışmalarında kullanılmıştır.
Ford Otosan’ın tamamen yerli kaynaklarıyla tasarladığı, %90 yerli imalatçı-

larla çalıştığı çekicisi F-MAX görücüye
çıktığı 2018 Hannover Uluslararası
Ticari Araç Fuarı’ndan “International
Truck of the Year 2019” (IToY 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu) ödülü ile
dönmüştür. Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden
biri olan ödül, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e Uluslararası Yılın Kamyonu ITOY Jüri Başkanı Gianenrico Griffini tarafından IAA Hannover
Uluslararası Ticari Araç Fuarında Ford
Trucks standında yapılan törende takdim edilmiştir.
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AR-GE / OTOMOTİV

Şantiye Kamyonlarında Denge Çubuğu
Tasarımı ve Optimizasyonu
Ali Yaşar1, Ece Yenilmez2, Polat Şendur3
Bir aracın yakıt ekonomisi ve araç performansı açısından
rekabetçi olabilmesi için tasarımının hafif olması otomotiv
firmalarının üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir konudur.
Buna ek olarak şirketlerin hizmet verdikleri pazarlarda
uymak zorunda oldukları ağırlık ve emisyon standartları
vardır. Bu motivasyon ile yola çıkılarak, çalışma kapsamında
simülasyon odaklı bir iyileştirme metodolojisi sunulmuş
ve bu metodoloji ticari bir kamyonun denge çubuğuna
uygulanmıştır. Öncelikle MSC Adams programında referans
modele ilgili parça eklenerek, performans metriklerinin
belirlenmiştir. Ardından yine simülasyon ortamında yaratılan,
çeşitli zorlayıcı manevralar içeren test pistinde aracın yol
tutuş kabiliyeti değerlendirilmiştir. Denge çubuğu parçasının
kuvvet gereksinimleri bu test ile belirlendikten sonra, tasarım
gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, topoloji
optimizasyonu yöntemiyle boyut ve malzeme dağılımı üzerinde
değişiklik yapılmış, iyileştirmiş bir tasarım oluşturulmuştur.
MSC Nastran ticari yazılımı kullanılarak oluşturulan sonlu
elemanlar modeli ile yorulma analizleri tamamlanıp, hizmet
ömrü hesaplanmıştır. Son olarak, yol simülasyonları ile
tamamlanan analizler sonucunda iyileştirilmiş parçanın araç
dinamiği üzerindeki etkisi ilk etapta belirlenen metrikler
ile incelenmiştir. Dayanım ve ağırlık bakımından şirket
gerekliliklerini sağlayan parçanın optimizasyonu bu adımlar
izlenerek tamamlanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde,
analiz programlarının ve optimizasyon metotlarının otomotiv
endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılamak için büyük
avantajlar sağladığı kanıtlanmıştır. Bu sayede araçların
mekanik parçalarının optimizasyonunda kullanılabilecek dijital
bir metodoloji geliştirilmiştir.
1
2
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1. GİRİŞ
Otomotiv şirketlerinden konfor, güvenlik ve performanstan ödün vermeden daha ekonomik ve karlı araçlar üretmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, şirketler otomotiv bileşenlerinin ağırlığını azaltarak yakıt ekonomisi ve egzoz
gazı salınımını sınırlayan regülasyonlara uyum sağlamak
için oldukça çaba sarf etmektedir [1]. Birçok otomotiv
parçası, bir aracın toplam ağırlığını azaltacak şekilde iyileştirilmiştir. Ancak aracın yol tutuş özelliğini iyileştirmek
için kullanılan denge çubuğu araca fazladan ağırlık eklemekte ve sürüş kalitesini olumsuz etkilemektedir [2]. Sürüş konforu ve yol tutuş arasındaki bu ödünleşim birçok
araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Yapılan bu araştırmaları geleneksel denge çubuğu tasarımının iyileştirilmesi ve
aktif denge sistemi olarak iki grupta toplayabiliriz. Pasif
tip denge çubuğu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde parçanın detaylı modellenmesi ve analizi ile sertlik, dayanım
gibi özelliklerinin incelendiği görülebilir [3]. Ayrıca denge çubuğu üzerindeki stres konsantrasyonunu azaltmak
amacıyla, sonlu elemanlar modeli üzerinden parametrik optimizasyon çalışmaları da yürütülmüştür [4]. Diğer
yanan aktif denge kontrol sistemleri denge çubuğunun
sertliğini anlık değiştirerek ihtiyaç duyulan stabilite ve
sürüş performansı arasında denge kurmayı hedeflemektedir [5].
Literatürdeki bu geniş birikime rağmen, bilgisayar tabanlı hesaplama yöntemleri ürün geliştirme süreçlerinde fiziksel test ve ölçümlerle bir arada kullanılmaktadır
ve geliştirme süresine ana işlevi fiziksel olarak yürütülen
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yöntemler oluşturmaktadır. Bu proje çoklu cisimler ve
sonlu eleman tabanlı simulasyon modellerinin topoloji
optimizasyon metotlarında kullanılarak, ürün geliştirme
süreçlerini daha verimli bir hale getirmeyi sağlamıştır. Bu
sayede fiziksel yöntemlere olan bağlamlılığın azaltılması
sağlanabilmektedir. Ayrıca uygulanan metodolojinin zamansal ve mali kazanç getirmesinin ötesinde, yenilikçi tasarıma sahip ve istenen performansı sağlayan ürünlerin
geliştirilmesine de ön ayak olmaktadır. Bu proje ile sürecin yol simülasyonu ve sonlu elemanlar analiziyle birleştirilmesiyle sürecin performansının artırılması ve bağımlılığının azaltılması sağlanmıştır.

2. PROJEDE KULLANILAN YÖNTEM VE METOTLAR
Proje dört ana faaliyet üzerine kurulmuştur. Öncelikle yol
simülasyonlarına olanak sağlayacak kamyon modeli ve
analiz pisti oluşturulmuştur. Simülasyonun tamamlanmasıyla aracın denge çubuğuna gelen kuvvet profili hesaplanmıştır. Elde edilen bu kuvvet çıktısı topoloji optimizasyonunda sınır koşullarının belirlenmesinde kullanılacak
ve malzeme dağılımı bu sınır koşulları altında optimize
edilecektir. Sonrasında yol simülasyonuyla hesaplanan
kuvvet profili kullanılarak yorulma analizi için kullanılmıştır. Bunlara ek olarak topoloji optimizasyonu ile iyileştirilen tasarım, yol simülasyonu için oluşturulmuş kamyon
modeline entegre edilmiş ve aracın dinamiği üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Elde edilen tüm çıktılar dayanım,
ağırlık ve araç performansına etkisi açısından karşılaştırma yapılabilmesi için kullanılmıştır.

2.1 Çoklu Cisimler Dinamiği Simülasyonu
Araç geliştirme safhasında mekanik sistemlerin simülasyonu süspansiyon kinematiği, araç sürüş ve yol tutuş
özelliklerini bilgisayar ortamında analiz etmek için yaygın
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu programlarla hazırlanan
araç modelleri genellikle birbirine çeşitli bağlantı ve kuvvet elemanlarıyla bağlı tekerler, akslar ve şasiden oluşur.
Her ne kadar araç modelinin içeriği çalışmanın amacına
bağlı olsa da genel bir araç modelinde araç dengesi, sürüş konforu ve yol tutuşu gibi özelliklerin incelenebilmesi
için bahsedilen alt sistemlerin kurulu olması gerekir.
Bu çalışmada MSC Adams/Car ile hazırlanmış ağır sınıf
kamyon modeli Şekil 1’de gösterilmiştir. Model yaprak
yaylar, kabin süspansiyonu, akslar, güç aktarma organları,
kabin, şasi ve direksiyon sistemi gibi birçok alt sistemden
oluşmaktadır. Modelin modülerliğini arttırmak amacıyla

Şekil 1. Kamyon Modeli

bahsedilen alt sistemler arasında iletişimciler tanımlanmıştır. Buna ek olarak denge çubuğu doğrusal olmayan
kirişlerin seri bağlanmasıyla ayrı bir alt sistem olarak modele katılmıştır. Bu yaklaşımda denge çubuğunun hem
araç dinamiğine etkisini daha iyi incelenebilmesi hem de
yük altında sertliği ve gerilimi doğru olarak tahmin edilmesi hedeflenmiştir.
Hazırlanan kamyon modeli, Şekil 2’de gösterilen pist üzerinde analiz edilmiştir. Bu pist, Berber Motor Sporları, Indy
Araba Yarışı ve Porsche Sport Sürüş Okulu tarafından kullanılmaktadır [6]. Pistin aktif kullanılmasının yanında özelikleri paylaşılan ender pistlerden biri olması ve en önemlisi farklı yol tiplerini bir arada barındırmasından ötürü bu
pist yol simülasyonlarında kullanılmıştır. Yol simülasyonunu gerçek koşullara yaklaştırmak için, pist üzerinde belirli
bölgelere rasgele çukur profilleri eklenmiştir. Ayrıca sinüs
dalgalı bir yol eklenmiş ve bu yolun dalga boyu ön süspansiyona daha fazla yük gelmesi için ayarlanmıştır. Bu
amaçla ön süspansiyonun doğal frekansı, Adams/Vibration programı kullanılarak 2,2 Hertz olarak bulunmuştur.
Tüm bunlara ek olarak, iyileştirilmiş denge çubuğu ta-

Şekil 2. Analiz Pisti
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sarımının araç dinamiği üzerindeki etkisini görebilmek
adına, 50 km/saat hızla hareket eden kamyonun ani manevra yapması durumundaki devrilme açısı incelenmiştir.
Bu manevralardan ilki düz yolda hareket eden aracın bir
yöne ani olarak dönmesidir. Diğeri ise, aracın bir yöne dönüşü esnasında aniden zıt yöne dönmesidir.
2.2 Yapısal İyileştirme
Yapısal iyileştirme, tasarım parametrelerinin tanımlanmış
gereksinimleri karşılayacak şekilde ayarlanabildiği için tasarım sürecinde etkili bir araçtır. Denge çubuğunun ağırlığın, hacminin ve yol yükleri altında maruz kaldığı gerilme miktarının azaltılarak yapısal bütünlüğün arttırılması
iyileştirmenin temel amacıdır.
Topoloji optimizasyonu; malzeme özelliklerine, sınır koşullarına ve hedef fonksiyonuna uygun olarak katı yapıların sayısını, yerini ve şeklini belirlemek için kullanılan
bir metodolojidir [7]. Penalizasyonlu Katı İzotropik Malzeme yaklaşımı (İngilizce kısaltması SIMP: Solid Isotropic
Microstructures with Penalization) topoloji iyileştirmesi
için en yaygın kullanılan sayısal yöntemlerden biridir. Bu
yöntemde basitçe malzeme derecelendirme veya duyarlılık, tek yoğunluklu bir topoloji değişkeni ile belirlenir
[8]. Sonlu eleman analizi yapıldıktan sonra, elemanlar
için ayrıklaştırma gerçekleştirilir ve her eleman için 0 ile
1 arasında bir sabit değer verilir. “0” değeri boşken, “1” ise
tamamen dolu katıyı sembolize eder [9].
Sonlu elemanlar modelinde denge çubuğunun burulma
yükü altındaki performansı simüle edebilmek için, denge çubuğun bir ucu sabit tutulurken diğer ucuna yoldan
gelen kuvveti simgeleyen dik yönde birim kuvvet uygulanmıştır. Denge çubuğu, MSC Nastran yazılımında burç
elemanları (CBUSH) aracılığıyla ön aksa bağlanmıştır.

51CrV4 için Yoğunluk Fonksiyonu
Şekil 3. Yoğunluk Fonksiyonları
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Topoloji optimizasyonu, MSC Nastran tasarım optimizasyon çözücüsü (SOL 200) kullanılarak yukarıda belirtilen iki
koşul için sınır şartları altında iki farklı malzeme için uygulanmıştır: i) 51CrV4 yay çeliği ve ii) 39MnCrB6 bor alaşımlı temperlenmiş çelik. Statik kuvvetin büyüklüğü, MSC
Adams simülasyonlarından denge çubuğuna etki eden
maksimum kuvvet olarak kabul edilen 16 kN olarak alınmıştır. Topoloji optimizasyonunda hedef kütleyi %50’ye
düşürürken maksimum burulma sertliğini sağlamak olarak belirlenmiştir.
Şekil 3'te optimizasyon sonucunda elde edilen yoğunluk
fonksiyonları, her iki malzeme için de gösterilmiştir. Elde
edilen çıktılara göre, çubuğun orta kısmındaki elemanların yoğunlukları 0,5’ten küçük çıkmıştır ve bu sebeple bu
elemanlar silinmiş. Bu sayede içi dolu olan çubuk tasarımı
değiştirilmiştir. Optimizasyon sonuçları, her iki malzeme
için iç çapların birbirine yakın olduğunu göstermektedir.
Bunun sebebi ise her iki materyalin de birbirine yakın
benzer elastisite modülüne sahip olmasıdır. Bu nedenle,
içi dolu olan çubuğun topolojisi, 25,5 mm iç çapa sahip içi
boş bir şafta dönüştürülmüştür.
2.3 Yorulma Analizi
Toploji optimizasyon ile elde edilen tasarımların dayanımın performansını değerlendirmek amacıyla yorulma
analizleri yapılmıştır. Bu amaçla, MSC Nastran programında yapılan yarı statik yorulma-ömür analizleri için Adams/
Car simülasyonları ile hesaplanan kuvvetlerin zamana
bağlı grafikleri kullanılmıştır. Uygulanan bu yüklemeye
bağlı yorulma kırıkları denge çubukları için 106 çevrimden sonra olması beklenmektedir. Bu sebeple yüksek devirli yorulma hasarını tahmin edebilmek için Stres-Ömür
metodu uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre, stres başına
elastik deformasyon Wöhler’in Stres Aralığı-Döngü eğrisi-

39MnCrB6 için Yoğunluk Fonksiyonu
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olmak üzere toplam dört defa tekrarlanmıştır. Bütün senaryolarda, stresin parçanın dirsek kısmında artış göstermesinden dolayı en düşük ömür bu bölgelerde çıkmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Şekil 4. Standart Stres Aralığı-Döngü Eğrisi [11]

ne göre hesaplanmıştır [10]. Sonlu eleman analizi sırasında, Şekil 4’teki Nastran programında standart olarak bulunan standart Stres Aralığı-Döngü eğrisi kullanılmıştır.
Adams/Car simülasyonu ile elde edilen kuvvet profiline
göre yapılan yorulma analizlerinin sonucu Şekil 5’te gösterilmektedir. Analizler iki farklı malzeme ve tasarım için

Topoloji optimizasyonu sonucunda elde edilen ağırlık,
yorulma ömrü ve dönüş açısı ile ilgili sonuçları Tablo 1’de
özetlenmiştir. Kullanılan malzemelerin hepsi aynı yoğunlukta olduğu için, içi boşaltılmış çubukların tasarımlarının
ağırlıkları da aynıdır. Topoloji optimizasyonu ile, orijinal
ağırlığından %50 daha hafif bir optimal tasarım elde edilmiştir. Bununla birlikte, kritik bölümlerdeki yorulma ömrü
karşılaştırılmıştır. 39MnCrB6 bor alaşımlı çeliğin nihai çekme kuvveti daha yüksektir, bu nedenle bu malzemenin
kullanım ömrü daha uzundur. Fakat, içi boşaltılmış çubuk,
katı olana göre daha az dayanıklıdır. Ayrıca iki farklı manevra için iki farklı devrilme açısı MSC Adams simülasyonlarıyla hesaplanmış ve içi boşaltılmış çubuk tasarımıyla,
devrilme açısının %10 – 12 oranında arttığı sonucuna
varılmıştır.

51CrV4 İçi Dolu Denge Çubuğu

39MnCrB6 İçi Dolu Denge Çubuğu

39MnCrB6 İçi Dolu Denge Çubuğu

39MnCrB6 İçi Boş Denge Çubuğu

Şekil 5. Yorulma Ömrü Tahminleri
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Tablo 7. Optimizasyon Sonuçlarını Karşılaştırma Tablosu
Durum 1

Durum 2

Durum 3

Durum 4

Parametre

51CrV4 İçi Dolu Çubuk

39MnCrB6 İçi
Dolu Çubuk

51CrV4 İçi Boş
Çubuk

39MnCrB6 İçi Boş
Çubuk

Ağırlık [kg]

13,5

13,5

7

7

1,15E13

4,22E14

2,10E9

1,052E11

1. Manevrada Maksimum Devrilme Açısı [derece]

2

2

2,2

2,2

2. Manevrada Maksimum Devrilme Açısı [derece]

3,1

3,1

3,5

3,5

Ömür [döngü]

4. SONUÇ

through Novel Composite Materials,” Materials Sciences
and Applications, vol.7, no.1, p.26-38.

Bu çalışmada, denge çubuğunun ömrünü ve aracın dinamikleri üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak,
denge çubuğunun ağırlığının optimize edilmesi için bir
tasarım süreci sunulmuştur. Sunulan metot, topoloji optimizasyonunun, gerilme-ömür yorulma dayanım analizinin ve dinamik yol simülasyonunun entegre edilmesiyle
oluşturulmuştur. Öncelikle, denge çubuğuna etki eden
kuvvet, MSC Adams/Car yazılımında hesaplanmıştır. Daha
sonra maksimum yük koşulunda, ağırlığı azaltmak için
statik analizle birleştirilmiş topoloji optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Son olarak ise, elde edilen tasarımların
performansları, yorulma dayanımı ve devrilme açısı metrikleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Her ne kadar, ürünün ağırlığının azaltılması yorulma dayanımında ve sertlikte azalmaya yol açsa da içi boşaltılmış tasarımın ağırlık
ve maliyet açısından avantajı göz önünde bulundurulduğunda, bu dezavantajın tolere edilebilir olduğuna karar
verilmiştir. Bu çalışmanın devamı olarak, yorulma koşullarında topoloji optimizasyonu yapılması hedeflenmiştir ve
bu yaklaşımın, yorgunluk koşullarına maruz kalan ürünler
için çok daha güçlü bir tasarım olacağı öngörülmüştür.
Her ne kadar bu çalışmada sunulan metodoloji ağır ticari kamyonun denge çubuğu üzerinde gösterilmişse de
sunulan metodoloji geneldir ve diğer parçaların ağırlık
azaltma değerlendirmeleri için geliştirilebilir. Bu çalışma,
sadece sertlik ve dayanıklılık performansının optimizasyonunu değerlendirmiştir. Ancak proje geniş çapta çok
disiplinli optimizasyon tasarım probleminin bir parçası
olabilir, çalışmanın objektif işlevine diğer metriklerin eklenmesini de sağlanabilir. Bu sayede otomotiv sektöründe tüm mekanik parçalara uygulanması mümkündür.
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Ağır Ticari Araçlar İçin Elektro Hidrolik
Direksiyon
Cihat Yazı1

G

ünümüzde teknolojinin gelişimi ve elektrik-elektronik ürünlerin konfor ve verimde sağladığı faydalar
nedeniyle otomotivde elektrik-elektronik parçaların kullanımı günden güne artmaktadır.
1800’lü yılların başlarında Ackermann tarafından geliştirilen ve araçlarda kullanıcının tekerlekleri döndürme
istemini tamamen mekanik olarak aktaran ilk direksiyonlar, daha sonra Francis W. Davis’in ABD’de hidrolik destekli direksiyon sistemi için yaptığı patent başvurusu ile
1950’lerde seri üretime geçebilmiştir [1] . Hidrolik gücün
kullanımı ile daha ağır araçlarda daha kolay ve konforlu
manevra kabiliyeti sağlanmıştır. Daha sonra elektrik ve
elektronik teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte hidrolik direksiyonların elektrikli hidrolik valfler yardımı ile
daha konforlu ve daha fonksiyonel kullanımı keşfedilmiştir. Elektrik makinelerinin verimliliğinin artması ve boyutlarının küçülmesi ile 2000’li yıllarla birlikte özellikle binek
1

ve hafif ticari araçlarda hidrolik destek tamamen kaldırılarak elektrik destekli direksiyon sistemleri kullanılmaya
başlanmıştır.
Elektrik destekli direksiyonlarda kullanılan yazılım kontrollü elektronik kontrol ünitelerinin kabiliyetlerinin artması ile birlikte direksiyonlarda hıza bağlı destek değişimi,
otomatik olarak orta konuma toplama ve hatta otonom
olarak kontrolün sağlanması gibi çeşitli yeni fonksiyonlar
sağlanabilir hale gelmiştir.
Binek ve hafif ticari araçlarda hem daha uygulanabilir olması, hem de üretim adetlerinin çok yüksek olması sebebiyle elektrik destekli direksiyon sistemlerinin kullanımı
kısa zamanda yaygınlaşmışken ağır ticari araçlar – kamyonlar, çekiciler ve otobüsler – bu gelişmeleri geriden
takip etmiştir. Ağır ticari araçlarda konforlu bir sürüş için
direksiyonun ihtiyaç duyduğu destek miktarının fazla
olması, direksiyonda kullanılabilecek elektrik makinesi

Fonksiyonel Güvenlik ve Yazılım Test Şefi, Hema Endüstri A.Ş. AR-GE Merkezi - cihatyazi@hattat.com.tr
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boyutlarının da fazla olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ağır ticari araçlarda hidrolik güç desteğinden henüz vazgeçilememektedir. Elektrik makinelerinin gelişim
sürecinde bu probleminde zamanla aşılabileceği beklense de, bu süre içerisinde ağır ticari araçlarda da yeni fonksiyonlar ile konfor, verim ve emniyet artışı ile birlikte yakıt
tasarrufu da sağlayacak yazılım kontrollü elektrik desteği
ihtiyacını karşılamak amacıyla hidrolik güç desteğinin de
korunduğu elektro hidrolik direksiyon sistemleri geliştirilmektedir [2]. Böylelikle aracın ağırlığından dolayı ihtiyaç
duyduğu yüksek güç miktarı hidrolik güç desteği ile karşılanırken, araç sürücüsünün konfor ve emniyet ihtiyacı
ise elektrik desteği ile sağlanabilmektedir. Ayrıca elektrik
destekli bu sistem otonom sürüş sistemlerinin alt parçalarından biri olacağı için otonom sürüş çalışmalarında da
önemli bir yere sahiptir.
40 yılı aşkın süredir mühendislik, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini yürütmekte olan ve 2009 yılından itibaren
bünyesindeki Ar-Ge Merkezinde tasarım faaliyetlerine
devam eden HEMA ENDÜSTRİ A.Ş, 1980’li yıllardan itibaren ağır ticari araçlar için hidrolik direksiyon sistemleri
üretimi gerçekleştirmektedir. Hem teknolojik ihtiyaçlar,
hem de pazarda ürünlerin elektrikli hidrolik yapıya evirileceğinin öngörüsü ile 2012 yılında Hema Endüstri Ar-Ge
Merkezi bünyesinde ağır ticari araçlar için elektro hidrolik
direksiyon sistemi tasarımı çalışmaları başlatılmıştır. 2017
yılında ilk prototipi üretilip fonksiyonel testleri ve araç
testleri gerçekleştirilen elektro hidrolik direksiyon sisteminin seri üretimine 2021 yılında başlanılması öngörülmektedir.
Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminin yapısında; hidrolik
gücü sağlayan bir hidrolik direksiyon kutusu, sürücünün
direksiyona uyguladığı momenti ölçen bir moment algılayıcısı, direksiyon açısını ölçen bir pozisyon algılayıcı,
dönüş momenti sağlayan bir sabit mıknatıslı senkron
elektrik makinesi (PMSM), elektrik makinesinin ürettiği
mekanik gücü hidrolik direksiyon kutusuna aktaran bir
dişli yapısı ve elektrik makinesini süren bir elektronik
kontrol ünitesi bulunmaktadır (Resim 1). Bunun yanında
elektro hidrolik direksiyon sistemi, aracın CAN hattı ile entegre olarak araç hızı ve araç yükü bilgilerini alabilmekte,
araca da hata geri bildirimleri yapabilmektedir. Moment
algılayıcıdan, açı algılayıcıdan ve aracın CAN hattından
gelen veriler işlenerek bir kontrol algoritması ve alan yö-

MÜHENDİS ve MAKİNA güncel



AĞUSTOS 2019



www.mmo.org.tr

nelimli kontrol (FOC) yöntemi ile birlikte elektrik makinesi
sürülmekte ve sistemin moment desteği ihtiyacı karşılanmaktadır.
Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminin sağladığı en önemli destek fonksiyonu, araç hızına ve araç yüküne bağlı sürekli moment desteğidir. Özellikle yüklü araçlarda ön aks
yükünün fazla olması ile birlikte araç dururken, park manevraları yapılırken veya düşük hızlarda hareket ederken
direksiyonu döndürmek zordur ve yüksek efor gerektirmektedir. Tam tersine araç hızlı giderken sürücünün araç
kontrolünü kaybetmemesi için direksiyonun düşük momentlerle dönmemesi gerekmektedir. Araç hızına ve araç
yüküne bağlı sürekli moment desteği ile direksiyona park
pozisyonunda ve düşük hızlarda yüksek moment sağlanmakta, direksiyon yumuşamakta ve sürücü çok düşük
eforlarla direksiyonu döndürebilmekte, araç hızı arttıkça
destek momenti azalarak direksiyon sertleşmekte ve araç
hızlı iken direksiyonun kolay dönmesinin önüne geçilmektedir (Grafik 1).
Sistemin en önemli fonksiyonlarından biri de orta konuma otomatik toplama fonksiyonudur. Ağır ticari araçlarda
direksiyon, türüne göre sağa ve sola 3 ila 4 tur, toplam 6-8
tur civarında dönebilmektedir. Yani sürücü özellikle park
pozisyonunda ve yavaş hızlarda direksiyonu döndürmek
ve geri toplamak için ayrı eforlar sarf etmektedir. Ayrıca
araç hızlı seyrederken araç yükünden veya mekanik bo-

Resim 1. Ağır Ticari Araçlar için Elektro Hidrolik
Direksiyon Sistemi
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Grafik 1. Elektro Hidrolik Direksiyon Sisteminde Hıza ve Yüke Bağlı Destek Grafiği

zulmalardan dolayı aracı tam orta konumda tutmak için
sürücünün efor sarf etmesi gerekebilir. Otomatik orta
konuma toplama desteği ile sürücünün direksiyonu geri
toplamak ve sıfır konumunda tutmak için harcayacağı
eforlar asgariye indirilmektedir.
Otomotivde elektrik elektronik sistemlerin artması ile
fonksiyonel güvenlik kavramı da önem kazanmıştır.
2011 yılında ilk sürümü yayımlanan ve sadece ağırlığı 3,5
tona kadar olan araçları kapsayan ISO 26262 – Karayolu
Araçları için Fonksiyonel Güvenlik Standartları, 2018 yılı
sonundaki yeni sürümü ile birlikte 3,5 ton üstü ağırlığa
sahip ağır ticari araçları da kapsar hale gelmiştir. Direksiyon sistemi, yapısında oluşabilecek potansiyel hataların
ölümlü kazalara sebep olma ihtimali yüksek olmasından
dolayı yüksek güvenlik seviyesine sahip olması gereken
bir üründür. ISO 26262 standardında tanımlı güvenlik seviyelerinin en üstü olan ASIL D seviyesinde olması
gereken elektro hidrolik direksiyon sistemi tasarımı için
standardın öngördüğü tehlike ve risk analizleri yapılarak güvenlik hedefleri ve güvenlik gereksinimleri ortaya konmaktadır. Her güvenlik hedefi ve gereksinimi için
ASIL seviyeleri tanımlanarak sistemin elektrik elektronik
yapısının ve yazılımının tasarımı bu güvenlik seviyelerine

uygun yapılmaktadır. Tasarımın tamamlanması ile birlikte
ISO 26262 standardı ASIL D seviyesine uygun bir ürünün
2021 yılında ortaya çıkarılması ve seri üretime geçilmesi
planlanmaktadır.

Kaynakça
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Davis, W. Franchis. 1953. “Power Steering Gear”, Patent No:
US2627187.
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Uymaz, G. & Kesici, E. & Karaahmetoğlu, R. 2017. “Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi Geliştirilmesi”, 541-542, 2.
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AR-GE / OTOMOTİV

Üçüncü Nesil Çeliklerin Otomotiv
Tasarımında Kullanımı
Semih Karabulut1, Samet Erzincanlıoğlu1,
Celal Utku Ünal1, Abdullah Yasin Bilici2,
İmren Öztürk Yılmaz2
Otomotiv endüstrisinde çeliklerin kullanım oranları,
özellikle araç gövdelerinde çelik sacların kullanımı oldukça
fazladır. Bu sebeple her daim otomotiv endüstrinde
önemini korumuştur. Ekolojik denge gereklilikleri, bu
sektörden beklentiyi yükseltmiştir. Bunun ana sebebi
ise dünyadaki karbondioksit salınım oranının %20 sinin
otomobillerden kaynaklanıyor olmasıdır. Küresel ısınmada
etkili olan sera gazlarının büyük oranının (%80) sorumlusu
olarak yine otomotiv sektörü görülmektedir. Çevre
şartlarının iyileştirilmesi için otomotiv sektöründe birçok
farklı çalışmalar bulunmaktadır. Araç hafifletme, motor
çalışmaları, hibrit araçlar vb. Araç hafifletme kapsamında,
çelik üreticilerinin geliştirmiş olduğu 3. Nesil çelikler bu
çalışmalardan biridir. Bu çeliklerin temel özellikleri, 1. nesil
çeliklere göre daha yüksek dayanım oranlarında, daha
esnek uzama ve formlanabilirlik kabiliyetlerinin olmasıdır.
Bu özelliği ile mevcutta kullanılan saclar yerine daha
mukavemetli saclar kullanarak, kalınlığın azaltılmasına,
dolayısıyla ağırlığın azaltılmasına olanak sağlamaktadır. 3.
Nesil Çeliklerin üzerinde literatürde otomotiv endüstrisinde
yeterli oranda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada
ilgili çeliklerin araç üzerinde kullanım bölgeleri ve tasarım
gereklilikleri üzerinde durulmuştur. Sanal analizler ve
fiziksel testler yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 3.
Nesil Çeliklerin araç hafifletme amacıyla araç üzerinde
kullanımının uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

1. GİRİŞ
Yaşadığımız yüzyılda artarak devam eden ekolojik baskılar bütün dünyadaki otomobil üreticilerini yeni arayışlara
ve araştırmalara yöneltmiştir [1]. Bu arayışlarda ekolojik
dengeyi bozan atık gazların miktarını azaltmak için güvenlikten ödün vermeden, konfordan vazgeçmeden, hafif araçların geliştirilmesi otomobil üreticilerinin önemli
bir problemi olmuştur. [2-3].
CO2 emisyonuna başlıca etki eden faktörler ağırlık, aerodinamik yapı, lastik yuvarlanma direnci ve motor sistemleridir.
Araç gövde ağırlığı, araç ağırlığının %40’ lık kısmını oluşturmakta olup, yaygın olarak çelik malzemeler ile bu yapılar kurgulanmaktadır.
2. nesil çeliklerin maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle
hem ABD hem de Avrupa birliği tarafından, 3. Nesil çeliklerin geliştirilmesi desteklenmiş ve fonlanmıştır. Bu
kapsamda hedeflenen durum 1. Nesil çeliklerden daha
mukavim yapı, 2. Nesil çeliklerden daha düşük maliyettir.
Bu alanda yapılan çalışmalarda Q&P, TBF ve Nanosteel
olarak adlandırılan 3. çelik sınıfı geliştirilmiştir. Genel olarak bu çelikler şekil 1’de gösterildiği gibi %12 ile %30 arasında uzama değerlerine ulaşmışlardır.

1
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Şekil 1. 1. Çelik Sınıflarının Kopma ve Uzama Değerleri

Bu değerlerin yanında 3. Nesil çeliklerin geri yaylanma
problemleri ve yüksek tonaj problemleri bilinen tipik sorunlarıdır. [4].
Bu çalışmada 3. Nesil çelikler kullanılarak, artan rekabet
ortamında gelişmiş malzeme, tasarım ve uygulamalarla
mevcuttan %20 daha hafif, buna bağlı olarak daha düşük
CO2 emisyon seviyesine sahip daha güvenli araç geliştirme yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca 3. Nesil
Serisinden olan TBF çeliği, araç üzerinde geometri ve ölçüsellik olarak üretiminde istenen yeterlilikleri sağlamakta çok zorlanılan A Direği, B Direği ve C direği parçaları
tekrar kurgulanıp tek parça haline getirilerek üretilebilirlik limitleri gözlemlenmiştir. Simülasyon sonuçları kullanılarak tasarım girdilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, 0,95 mm ve 1,55 mm kalınlığındaki TBF
çelik sac malzemeleri kullanılmıştır. Bu çeliğe ait ölçülen
kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca deney malzemesinin mekanik özellikleri de Tablo 2’de belirtilmiştir.
Hali hazırda 2 parça olarak üretilen A direği ve C direği
parçaları yeniden kurgulanarak tek parça olarak tasarlanmıştır. Parça kalınlıklarında azaltmaya gidilmiştir. Mevcutta 2 parçadan oluşan B direği yeni bir kurgu ile tek parça
olarak tasarlanmış tekil ve paket kalınlıklarında önemli
oranda azaltma sağlanmıştır. (Şekil 2).

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan TBF Çelik Sac Malzemesinin Kimyasal Kompozisyonu (%Ağ.)
Fe
Geri Kalan

C

Mn

Si

N

Al

Nb

V

P

0.20

1.80

1.45

0.004

0.035

0.035

0.011

0.005

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan TBF Çelik Sac Malzemesinin Mekanik Özellikleri
Akma Dayanımı [Mpa]
745±21

Çekme Dayanımı
[MPa]

Uzama
[%]

1085±24

17±1
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Şekil 2. Simülasyon Çalışması Gerçekleştirilen Yekpare A-Direği ve B-Direği Parçası

Fizibilite çalışmaları Autoform programı ile yapılmıştır.
Fizibilite sonuçlarına tasarımlarda iyileştirme süreçleri
devam etmiştir. Tasarımlara yön verecek olan kritik duvar açıları radyüs değerleri detaylı olarak analiz edilerek,
iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu iyileştirme çalışmalarına paralel olarak araç üzerinde güvenlik,
NVH (Noise, vibration, and harshness) ve direngenlik analizleri yapılmıştır. Her çevrim tasarıma girdi sağlamıştır.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Yeni tasarımın fizibilite çalışmalarına göre genel olarak
parça dip ve akış radyüsleri, parça duvarları ve birleşim
bölgelerindeki geçişlerde yırtılmalar gözlemlenmiştir.
Bunların yanı sıra parça ebatlarının büyümesi ile doğru
orantılı olarak geri yaylanma problemleri artmıştır. Parçaların fizibilite çalışmaları Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil
6‘da verilmiştir.

Şekil 3. A-Direği Parçasının Yapılan İlk Simülasyon Çalışmaları
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Simülasyon programlarının çıktıları doğrultusunda, Şekil
3, Şekil 4 ve Şekil 5 belirtilen radyüs bölgelerine odaklanılmıştır. Bu bölgelerde radyüs duvarları ve radyüs ölçülerinde büyütmeler yapılmıştır. Duvar açılarında geliştirme
çalışmaları yapılmıştır.
Şekil 3 de belirtilen A direği parçasının orta bölgesindeki
birleştirme geçişinde açılı duvar yerine, büyük radyüsler
ile yumuşak bir geliştirme yüzeyi oluşturulmuştur. Geliştirme çalışması sonrası Autoform ve sanal analizlere göre
uygun olan geçiş kesiti Şekil 6 ‘daki gibidir.
B direği birleştirme bölgesindeki geçiş için ise araçtan
beklenen performans ve kalıplanabilirliğin iyileştirmesi
amacıyla yapıla çalışmalardan biri Şekil 7’deki gibidir.
Radyüs bölgelerinde, parça geçiş bölgelerinde, parça
ana duvarlarında ve akma bölgelerinde yapılan radyus
büyütme, duvar açma ve sac akışını rahatlama yönünde

39

Şekil 4. A-Direği Parçasında Meydana Gelen Yırtılma Problemi

yapılan iyileştirme çalışmaları sonuç vermiştir. Öncelikle Autoform programında kalıp fizibilite tamamlanmıştır. Sonrasında ise sanal analiz programları ile güvenlik
analizleri, direngenlik analizleri ve NVH analizleri ile araç
performansları incelenerek hedef değerlere ulaşıldığı sonucuna varılmıştır.

Şekil 5. B-Direği Parçasının İlk Simülasyon Çalışmaları

Şekil 6. A-Direği Parçasının B-B Kesitindeki İyileştirme Çalışması

Şekil 7. A-Direği Parçasının E-E Kesitindeki İyileştirme Çalışması
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Araç performans ve üretilebilirlik analizlerinin doğrulanması sonrası prototip kalıplar ile fiziki parçalar ile 2 adet
araç hazırlatılarak önden çarpma, yandan çarpma ve NVH
testleri tamamlanmıştır. Fiziki testlerin sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

4. SONUÇ
Parçaların zor direkt olarak çarpmaya etki eden güvenlik
parçaları olması ve istenen hedefleri sağlaması sebebiyle
araç üzerinde yaygınlaştırılması sonucuna varılmıştır. BuÖn ve Arka Tavan Traversleri

İç ve Dış B Direkleri

Orta Taban Sacları, Tünel Parça,
Koltuk Altı Traversleri

Tünel Sacı

yazarlar Tübitak’a teşekkürü bir borç bilirler.

6. KISALTMALAR
TBF
NVH

: TRIP-aided bainitic ferrite
: Noise, vibration, and harshness

KAYNAKÇA
1.		 Tewary, N. K., Ghosh, S. K., Bera, S., Chakrabarti, D., Chatterjee, S. 2014. “Influence of Cold Rolling on Microstructure,
Şasi Kolu Parçaları

Yan Şasi Kolları

İptal

Şekil 8. 3. Nesil Çeliklerin Araç Üzerinde Uygulanabileceği Potansiyel Bölgeler

radan yola çıkılarak belirlenen potansiyel parçalar Şekil8’de belirtilmiştir.
Malzemenin mekanik özellikleri, kalıplanmaya ve araç
üzerinde kullanılmaya uygundur. Parça dip radyüsleri,
mevcut duruma göre iki kat daha büyük yapılmalıdır. Parça birleşim bölgelerindeki geçişler sadece radyüsler ile
yapılmalıdır. Parça tasarımlarında kalıp eksenine göre ters
açıda kalan bölge olmamalıdır. Parça kesitlerinde mümkün olduğunca kademeli geçişten kaçılarak, büyük açılar
ile bağlanarak sacın akışı sağlanmalıdır.
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Taşıt Geçiş Gürültüsü
Onur Yalnızca*

1. GİRİŞ

Oldukça rekabetçi bir alan olan binek otomobil piyasasında, gün geçtikçe kullanıcıların beklentileri
artmaktadır. Artık sürücüler otomobillerden sadece
yakıt ekonomisi, sağlamlık, estetik gibi temel ihtiyaçları zorunlu kabul edip, yüksek konfor beklentisi içine
girmektedirler. Ülkeler de buna istinaden insanların
beklentileri yasallaştırıp regülasyon olarak üreticilere
zorunlu kılmaktadırlar. Bu çalışmada akustik açıdan
bir regülasyon olan “Taşıt Geçiş Gürültüsü” üzerinde
durulacaktır.

Otomobillerde gürültü kaynaklarını a. Mekanik, b. Aerodinamik, c. Elektrik olarak 3’e ayırabiliriz. Aerodinamik titreşimler aracın rüzgâr direnci sebebiyle ortaya çıkar. Genelde araç hızı ile doğru orantılı değişirler. Elektrik kaynaklı
gürültüler ise elektrik tüketen klima motoru, fan, direksiyon pompası gibi cihazların çalışması esnasında ortaya
çıkar. Son yıllarda artan elektrikli araçların elektrik motoru da bunlara dahil edilebilir. Mekanik sesler ise aktarma
organları kaynaklı seslerdir ve taşıt geçiş gürültüsüne en
büyük etkiyi bu elemanlar yapar.

2. TAŞIT GEÇİŞ GÜRÜLTÜSÜNE ESAS KATKIDA
BULUNAN ELEMANLAR
Otomobillerde mekanik gürültü ve titreşimin ana kaynağı içten yanmalı motordur. İçten yanmalı motor bir taraftan şanzımana oradan da tekerleklere bağlanırken, diğer
taraftan egzoz sistemine bağlıdır. Egzoz yolu ile yanmış
havanın kontrollü bir şekilde dışarı atılması sağlanır. Motorun yanma esnasında kullandığı havayı içeriye alan
sistemlerde hava emiş sistemleri olarak geçer. Bu sayede
ana gürültü kaynaklarını sırasıyla hava emiş, içten yanmalı motor ve egzoz sistemleri olarak aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz.
a. Hava emiş sistemleri; hava kanalları, hortumlar, filtreler
ve yüzeyden radyasonla yayılım
b. İçten yanmalı motor; silindirlerdeki yanma, emme manifoldu, egzoz manifoldu ve aksesuarlar

*

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları - onur.yalnizca@renault.com
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Şekil 1. Hava Emiş Sistemleri Elemanları

Şekil 2. İçten Yanmalı Motor Elemanları
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Şekil 3. Egzoz Sistemi Elemanları

c. Egzoz; egzoz çıkışı, susturucular ve emisyon elemanlarından radyasyonla yayılım

Pist kriterleri;
•

3. EN AZ DÖRT TEKERLEĞİ OLAN TAŞITLARIN
SINIFLANDIRILMASI
M kategorisi – binek araçlar;

•
•

•
•
•

•
•

M1: Sürücü hariç 8 koltuktan az
M2: Sürücü hariç 8 koltuktan fazla, araç ağırlığı < 5 ton
M3: Sürücü hariç 8 koltuktan fazla, araç ağırlığı > 5 ton

N Kategorisi – ticari araçlar;
•
•
•

N1 : yükleme ağırlığı < 3,5 ton
N2: yükleme ağırlığı 3,5 ton – 12 ton arasında
N3 yükleme ağırlığı > 12 ton

•
•

Herhangi bir aracı (ayrıca Otomatik Şanzımanlı) 60
km/s hızında dengelemek, testi gerçekleştirmek ve
aracı durdurmak için uygun uzunlukta asfalt yol bölümü,
Min. uzunluk: 500 m
Min. Genişlik: güvenlik koşulları altında 50 Km / s hızda sürüş sağlamak için yeterli alan
Düz yol ve zemin (eğim < 1/1000)
Ölçüm merkezi alanı (burada test tabanı olarak tanımlanır) min. boyutlar 30x30 m, asfalt (ISO 10844/2014
tarafından tanımlanan özellikler)
Testin bölgesinin 50m çapı boyunca engellerden arındırılmış alan (ağaçlar ve yüksek çimler dahil).
Aşağıdaki şekil test yerleşimini göstermektedir. (bkz:
Şekil 4 )

4. TEST ŞARTLARI

CC Hattı = Sabit hızda sürülecek düz yol bölümünün Merkez Hattı, araç merkez hattına karşılık gelir.

Bu testin amacı, taşıtın maksimum geçiş gürültü seviyelerinde ilgili mevzuat şartlarını yerine getirdiğini kontrol etmektir. Pistte ve kapalı alanda olmak üzere test iki
farklı yöntem ile gerçekleştirilebilir. Pist testi.standartlara
uygun şartları sağlayan test pistinde gerçekleştirilir, hızlı sonuç verir. Kapalı alan testi ise tekrar edilebilirliği çok
yüksektir ancak test sonrası bir dizi mühendislik hesabı
yapılması gerekir.

AA' Hattı = hızlanma başlangıcı.

Test kriterleri UNECE 51.02’de belirtildiği şekilde şöyledir;

BB' Hattı = hızlanma sonu.
Mikrofon konumu: merkez hattından 7,5 m ve 1,2 m yükseklikte.yanmalı
Araçta yapılacak kontroller;
•
•

Araç römorksuz olmalı
Motor yağ ve su görsel kontroller
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Şekil 4. Test Yerleşimi

•
•

Egzoz bağlantısı kontroller
Lastik aşınma durumu ve lastik basıncı kontrolleri

değer % 3’ü (± 1,5 km/h) aşmayacak şekilde AA' hattına ulaşmak için öngörülen hızda düz yolda sürülür.

5. TESTİN YAPILIŞI

• AA' hattında gaz pedalına olabildiğince hızlı bir şekilde ve tam basılarak, hızlanma başlar.

• Teste başlamadan önce motor / egzoz / lastikler için
standart çalışma koşullarını elde edene kadar aracın
çalıştırılması ve ısınması, motor devrinde maksimum
güç çıkışının 3 / 4'ünde 4 -5 km sürerek gerçekleştirilmesi önerilir.

• Araç gövdesi BB' hattını tamamen geçtiğinde hızlanma biter.

• Araç test sürüşünde belirtilen konumda ve hedef hız

6. LİMİTLER
Aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2’de görüleceği üzere Faz-1’den
Faz-2’te geçiş ile birlikte 1 veya 2 dB(A) arasında bir dü-

Tablo 1. Binek Araçlar Limit Değerler

Kategori

Kategori Açıklaması

M1

Motor gücü / ağırlık oranı ≤ 120kW / 1000kg
120kW / 1000kg < Motor gücü / ağırlık oranı ≤
160kW / 1000kg
Motor gücü / ağırlık oranı >160kW / 1000kg
Motor gücü / ağırlık oranı >200kW / 1000kg
ağırlık ≤ 2500kg
2500kg < ağırlık ≤ 3500kg
3500kg < ağırlık ≤ 5000kg, Motor gücü ≤ 135kW
3500kg < ağırlık ≤ 5000kg, Motor gücü ≥135kW
Motor gücü ≤ 150kW
150 kW < Motor gücü ≤ 150kW
Motor gücü > 150kW

M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
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Faz – 1
Temmuz
2016’dan
itibaren
72

Limit değerler dB (A)
Faz -2
Faz-3
Temmuz
Temmuz
2022’den
2026’dan
itibaren
itibaren
70
68

73

71

69

75
75
72
74
75
75
76
78
80

73
74
70
72
73
74
74
77
78

71
72
69
71
72
72
73
76
77

45
Tablo 2. Ticari Araçlar Limit Değerler

Kategori

Kategori Açıklaması

N1
N1
N1
N2
N3
N3
N3

ağırlık ≤ 2500kg
2500kg < ağırlık ≤ 3500kg
Motor gücü ≤ 135kW
Motor gücü > 135kW
Motor gücü ≤ 150kW
150 kW < Motor gücü ≤ 250kW
Motor gücü > 250kW

şüş beklentisi görülmektedir. Bu da hangi kategoriye ait
olursa olsun taşıtların akustik performansında şartların
zorlaştığını ve beklentinin her defasında daha arttığını
göstermektedir.

7. SONUÇ
Her geçen gün emisyon açısından olduğu gibi gürültü
açısından da kriterler daralmaktadır. Bu durum araç üreticilerini diğer başka bir çok etkenin yanında gürültü ko-

Faz – 1
Temmuz
2016’dan
itibaren
72
74
77
78
79
81
82

Limit değerler dB (A)
Faz -2
Faz-3
Temmuz
Temmuz
2022’den
2026’dan
itibaren
itibaren
71
69
73
71
75
74
76
75
77
76
79
77
81
79

nusunda da çalışmaya zorlamaktadır. Özellikle elektrikli
araçların hayatımıza girmesiyle, o araçlar içinde bir takım
kriterler oluşturulması planlanmaktadır.

KAYNAKÇA
1.		

"Pass-by Noise Regulation", ECE R.51 rev.3, 2016

2.		

"Renault S.A internal knowledge", 2018

3.		

"Pass-by Noise Regulation as ECE R.41 and ECE R.51",
Yunseon RYU, 2015
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AR-GE / OTOMOTİV

Otomotivde Isıtma Soğutma
Havalandırma Uygulamaları: Otomobil ve
Otobüs Sistemlerinin Karşılaştırması
Kaan Altay*
Bu çalışmada, literatürde Otomotivde
kullanılan Isıtma-Soğutma
uygulamaları incelenmiş ve bu alanda
çalışan firmanın bilgi birikiminde
olan uygulamalarla karşılaştırılmıştır.
Çalışmada, özellikle otobüslerde
kullanılan uygulamalarla, binek
araçlarda kullanılan uygulamalar
karşılaştırılmıştır.
Bu makalenin amacı, bu konuda
çalışma yapacak kişilere ön bilgi
olması ve yapacakları çalışmadan
önce yol göstermesidir.
Otobüs ve ticari araçlarda kullanılan
ısıtma soğutma sistemleri kalıp
gerektirmeyen sactan veya
alüminyum sac bükme ile yapılan
sistemlerdir. Binek araçlarda ise
genelde plastik enjeksiyondan
yapılan Isıtma-Soğutma sistemleri
kullanılır.

1. GİRİŞ
Konforun birinci şartı olarak ortamın ısıtılması, soğutulması veya sıcaklık olarak dengede tutulması gereklidir.
Modern teknolojinin ürettiği araçlar, insanın rahatı ve
sağlığı daha çok düşünülerek farklı şekilde imal edilmektedir fakat her modelin ısıtma havalandırma sisteminin
çalışma prensibi ve yapısı temelde aynıdır.
Aracın içinin istenen konfor sıcaklığına gelip sabit
değerde tutulabilmesi için aracın iç hacmine uygun
kapasitede ısıtıcı veya soğutucu seçilerek ilgili araca
uygulama yapılır.
Aracın içinin konfor sıcaklığında tutulabilmesi için sadece
havalandırma yapılması ile sağlanamaz, termodinamik
çevrimler kullanılarak soğutulur veya ısıtılırlar. Ayrıca aracın içindeki konforu etkileyen parametrelerden biri sıcaklık diğeri ise nem yüzdesidir.

2-OTOMOBİLLERDE ISITMA SOĞUTMA VE
HAVALANDIRMA UYGULAMALARI
Otomobillerde kullanılan ısıtma ve havalandırma sistemleri temelde 2 grupta oluşmaktadır.
1-Klasik ısıtma ve havalandırma (klimasız)
2-Yarı otomatik-manuel-elle kontrollü klima sistemler,
tam otomatik klimalı sistemler

1

Makina Yük. Mühendisi, Sattelo s.r.o. - kaanaltaytr@yahoo.com
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2.2 Isıtma Soğutma Kutusu Alt Parçaları
Isıtma Soğutma kutusu aşağıdaki parçalardan oluşur.
Isıtma Soğutma kutusu içerisinde kullanılmak üzere seçilecek olan fan radyal fandır.
2.3 Blower Fan Seçimi (Radyal Fan Seçimi)
Üretim yöntemlerine göre 2 tip blower (radyal fan) vardır.
Bunlar;

Şekil 1. Otomobilde Hava Kanalları [4]

Isıtma ve soğutma sistemini tasarlarken aracın tipi oldukça önemlidir. Otomobillerde ön torpido panel altında bir
ısıtma soğutma kutusu mevcuttur. Kamyonlarda da aynı
şekilde ön torpido panel altında bir ısıtma soğutma kutusu olur ve tüm ısıtma soğutma işlemi bu komponent
ile yapılır.
2.1 Genel Dizayn Girdiler
a-Aracın İç Hacmi: Bu ısıtma soğutma sistemleri için en
başta bilinmesi gereken bir başlangıç girdisidir.

a) Fırçasız Radyal Fan
b) Fırçalı Radyal Fan’dır.
Araçlarda şartnameye göre veya araç üreticisi isteğine
göre bu fanlardan biri seçilir.
2.4 Fırçasız ve Fırçalı Fanlar Arasındaki Farklar
1-Fırçasız fanların ömürleri fırçalı fanlara göre daha uzundur.
2-Fırçasız fanlar Fırçalı Fanlara göre daha sessiz çalışırlar.
(1-2 dB(A) daha sessiz)

b-Hedef Değer: Aracın iç ortamının gelmesi gereken sıcaklık kışın minimum 19-20° (Dış ortam=-18 °C’de iken),
yazın ise 22-23°’dir. (Dış ortam=43 °C’de)

3-Araçlarda akü gerilim dalgalanmasına karşı Fırçasız
Fanların devirleri düşmez veya artmaz. Fırçalı fanlarda ise
akü gerilim dalgalanmasında fan deviri çok hassas tepki
verdiğinden azalır veya artar.

c-Ağırlık: Plastik enjeksiyondan yapılmış HVAC kutusunun ağırlık hedefi 9,5 kg’dır. (Tecrübi Değer)

2.4.1 Fırçasız Radyal Fan

Tablo 1. Isıtma Soğutma Kutusu Alt Parçaları
Evaporator
Isıtıcı Radyatör
Elektrik Klape Motoru
Sensörler
ECU
Sıcaklık ve mod klapeleri
Isıtma Soğutma Kutusu

İç dış sirkülasyon klapesi
Blower Motor Komplesi
HVAC Dış Kutu
Polen Filtresi
Bağlantıelemanları, civatalar, somunlar
Contalar
TXV
Bağlantı kolları

Bu tip blowerlarda fırça yoktur.Blowerın ömrü fırçalı fanlarla karşılaştırdığınız zaman çok daha yüksektir. (Yaklaşık
30.000 saat) Ayrıca fırçalı fanlarla karşılaştırıldığı zaman
maliyetleride yüksektir. Aynı zamanda gürültü açısından
da avantajları vardır. Bu fanları fırçalılar ile karşılaştırdığımızda gürültü açısından oldukça düşük seviyededirler.
(1-2 dB (A) daha düşük)
Bazı özel ve devlet ihalelerinde müşteriler şartnameye bu
özel isteği eklerler.
2.4.2 Fırçalı Radyal Fan
Fırçalı motorlarda fırça dediğimiz kömürler kullanılır. Bu
motorların ömürleri fırçasızlara göre oldukça düşüktür.
(9000 saat) Ayrıca fırçasızlar ile karşılaştırdığımız zaman
bu fanların gürültüleri yüksektir.
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1234567-

Ön cam
Karışık (Ön Cam-Ayak)
Ayak
Orta Seviye (Yüz-Ayak)
Yüz
Üç Seviye (Yüz-Ön Cam-Ayak)
Panel-Ön Cam

2.7 Manuel ve Otomatik HVAC Arasındaki Farklar

Şekil 2. Radyal Fan Örneği

Genelde düşük maliyetleri sebebiyle tercih edilirler.
2.5 Isıtma Soğutma Kutusunun Genel Girdilere Göre
Şekillenmesi
Dizayn girdilerine göre ve fan seçimine göre Isıtma Soğutma kutusunun genel konsepti oluşturulur.
İlk olarak dizayn girdilerine göre HVAC kutusu
şekillendirilir. Araç Otomobil ve Kamyon ise plastik enjeksiyon kalıplı (Dış gövde) bir tasarım yapılır ve detaylar
belirlenir.

Eğer binek otomobil veya kamyon için plastik gövdeli ısıtma soğutma kutusu tasarlanıyor ise bu kutu manuel ve
otomatik olarak ikiye ayrılır. Bunlar arasındaki fark aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geribildirimli klape motoru, geri
bildirim sinyali vererek klapenin konumu hakkında kontrol panelini bilgilendirir.
Tablo manuel ve otomatik Isıtma Soğutma Kutusu arasındaki farkları vermektedir.
Tablo 2. Manuel ve Otomatik Isıtma Soğutma Kutusu Arasındaki Farklar
Geribildirimsiz Klape Motoru
Geribildirimli Klape Motoru
Manuel Isıtma Soğutma

Otomatik Isıtma

Kutusu

Soğutma Kutusu

Mode Klape Motoru

B

Sıcaklık Klape Motoru

B

Sirkülasyon Klape
Motoru

A

B

2.8 Yoğuşma Suyunun Tahliyesi

Yoğuşma suyunun tahliyesi için Isıtma Soğutma kutusunu altına tahliye çıkışı yapılır ve bu bir hortumla aracın
dışarısına verilir.

Şekil 3. Isıtma Soğutma Kutusunun Yandan Görünüşü -Genel Konsept-

2.6 Isıtma Soğutma Kutusu Modları
Isıtma soğutma kutusunun havayı sürücü ve yolcuya yönlendirme şekilleri minimum 5, maksimum 7 olacak şekilde belirlenebilir.
Şekil 4. Yoğuşma Suyunun Tahliyesi
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Yoğuşan su önce Isıtma Soğutma kutusunun tabanında
toplanır ardından tahliye su kutunun içerisinden su tahliye hortumu ile aracın dışarısına verilir.
Böylelikle arasın içerisindeki havada bulunan nem alınarak bu yöntemle dışarıya verilmiş olur.
2.9 Yoğuşma Suyu Yönetimi

Evaporator üzerinden yoğuşan suyun tahliye edilmesi
yoğuşma suyu yönetimine girmektedir. Nemin yüksek
olduğu bölgelerde ısıtma soğutma kutusundaki yoğuşan
suyun miktarı yüksek olmakta ve bunun tahliyesinin düzgün yapılması gerekmektedir. Aksi halde aracın içerisine
su sızıntısı riski vardır.
Aşağıdaki resimlerde görüldüğü üzere 28° eğimlerde
(kutunun merkezine göre) Isıtma Soğutma kutusu
içerisinde yoğuşma suyu elektronik parçalardan herhangi
birine ulaşmamalıdır. (Elektronik parçalar; blower fanının
devrini ayarlayan sürücü parça-VBC veya PWM) 28° eğim
ECE R66 Devrilme Testi regülasyonuna göre belirlenmiştir.Regülasyona göre aracın bu dereceye maruz bırakılıp
devrilmemesi beklenmektedir. [7] Dolayısıyla yoğuşma
suyu yönetimi testleride bu açı değerinde yapılır.

2.10 Isıtma Soğutma Kutusu için Titreşim ve Akustik
Testleri
Fotoğrafta görüldüğü gibi Isıtma Soğutma kutusu bir deney standına bağlanarak Gürültü ve Titreşim açısından
değerlendirilir.
Değerlendirme sonucuna göre blower fanda veya HVAC
içerisinde iyileştirme yapılabilmektedir.

Şekil 6. Deney Standında Isıtma
Soğutma Kutusunun Titreşim ve
Aküstik Olarak İncelenmesi

2.11 Parçanın Dayanabilirliği
HVAC kutusu araç ömrüne denk gelen 10 yıl boyunca kullanılabilmeli ve dayanabilmelidir.
Ya da araç km’si 100.000 km’ye kadar kullanılmalı ve dayanabilmelidir.
Tüm parçalar -40 °C ve 80 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmeli ve arıza yapmamalıdır.
2.12 Kontrol Paneli

Manuel ve otomatik Isıtma Soğutma kutusu için kullanılır.
Kontrol Panelleri günümüzde ağırlıklı olarak elektronik
komponentlerden oluşur.
Kontrol paneli araç üzerinde torpido paneli üzerine takılır
ve klima kalorifer takımı bu kumanda üzerinden kontrol
edilir.

Şekil 5. Yoğuşma Yönetiminde Eğimler

Şekil 7. Örnek bir Kumanda Paneli
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Kontrol panelinin Radyal Fan hızını ayarlaması için kontrol paneli ve Isıtma Soğutma kutusu arasında bir elektronik sürücü olması gerekmektedir. Buna VBC veya PWM
sürücüsü denir. Tüm parçalar -40 °C ve 80 °C arasında
çalışabilmelidir. Bu sürücü kontrol panelinden aldığı sinyali proses ederek radyal fana gönderir ve hızı ayarlar.
2.13 Klima Sisteminin Diğer Parçaları
Klima sisteminin çalışması için Isıtma Soğutma kutusuna
ek olarak Klima Kalorifer Hortumları Boruları, Kondenser ve
Kompresör parçalarına da ihtiyaç vardır.

2.16 Basınç Sensörü

Basınç sensörü genelde kompresörün yakınına konur. Basınç sensörü sistemdeki basıncı ölçer ve buna göre kontrol paneline sinyal gönderir. Basınçta bir yükselme veya
alçalma olursa sensör, kontrol paneline sinyal göndererek
sistemi komple kapatır ve güvenceye alır.
2.17 Kondenser
Soğutucu sistemlerde soğutmayı sağlayan maddenin
gaz olarak girdikten sonra ısısını çevreye vererek sıvı hale
geçtiği bölümdür. Soğutucu sistemlerin dışında veya yalıtım malzemesinin içinde saklı olarak bulunabilmektedir.
Araçlarda kullanılan kondenser tipleri;
1-Kurutuculu Kondenserler (Kurutucu kondenser üzerinde yekpare)
2-Kurutucusuz Kondenserler (Kurutucu Kondenserden
ayrı)
Kondenserin hedef ağırlığı 2,7 kg’dır.
Kondenser araç ömrü boyunca (10 yıl) veya 100.000 km
bozulmadan dayanmalıdır.

Şekil 8. Klima kalorifer Sistemi Parçaları

2.14 Klima Kalorifer Hortumları ve Boruları
Klima kalorifer hatlarında gerekliliğe göre hortum, gerekliliğe göre boru kullanılır.
Tablo 3. Klima Kalorifer Boru Hortum Hattı Öngörülen Ağırlıklar
Parça

Ağırlık (kg)

Klima Kalorifer Hattı

5

Kurutucu

1.73

Isıtma soğutma kutusunda olduğu gibi bu parçalarda 10
yıl veya 100.000 km’ye kadar kullanılmalı, dayanabilmelidir.

2.18 Sub-Cooling (Alt soğutmalı) Soğutmalı
Kondenser
Aşırı soğutma kompresördeki enerji tüketiminde hiçbir
değişim olmaksızın soğutma kapasitesinde artış sağlamaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı, kondenserde
tümü sıvı haline getirilemeyen soğutucu akışkan, aşırı
soğutma için tasarlanan sistem veya devrelerden geçilerek sıvı haline getirilmekte ve sıvı olarak genleşme valfine
gönderilmektedir.
Alt Soğutmalı Kondenserlerin Avantajları;

2.15 Klima Kalorifer Hatlarının Komponent listesi

1-Yüksek Performans

Tablo 4. Klima Kalorifer Hattı Parçaları

Soğutma performansı %5 artar. Ayrıca kabin içi ortalama
sıcaklığı -1 °C düşer.

Basınç Sensörü
Borular ve hortumlar
O ringler

Klima Kalorifer Hatları

İnce hatlar
Kurutucu Tankı
Kurutucu Tankı Boyası
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2-Kompresörün enerji tasarrufu %5 artar.
3-Soğutma sıvısı tasarrufu olur.(100-150 gr daha az soğutma sıvısı kullanılır)
4-Daha kararlı bir soğutma prosesi sağlar.
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ğutma yapamamaktadır. Klima tavan ünitesine bağlıdır.
Kalorifer ise aracın soğutma suyundan ısı enerjisi almaktadır.
Şoför Bölgesi ve yardımcı pilot kısmındaki bölgesindeki
fonksiyonlar otomobil ile aynıdır.

Şekil 9. Kondenser Gaz Akışı

Otobüslerde kullanılan Isıtma Soğutma kutusu genelde
plastik enjeksiyondan parça değildir. Çelik sactan veya Alüminyum Sac’ın bükülüp belirli şekle getirilmesi ile yapılan
bir ünitedir.

2.19 Kondenserde Braket Tasarımı

3.2 Otobüsler Klima Tavan Ünitesi

Kondenserin soğutma sistemine bağlanması için üzerinde
braket olması gerekmektedir.

Otobüslerde aracın tavanına bağlanan klima ünitesi ile aracın içinin soğutma işlemi yapılır.

Braketlerin içinde kırılmayı önlemek için elastik sönümleyici parça konulmalıdır. Kondenser radyatöre bağlanırken bu
elastik parçalar vasıtasıyla bağlanırlar.

Şekil 10. Kondenser ve Braketleri

3. OTOBÜSLERDE ISITMA SOĞUTMA
3.1 Otobüsler Isıtma Soğutma Kutusu
Otobüslerde kullanılan ısıtma soğutma kutusu otomobillerde olduğu gibi kendi başına bağımsız bir Isıtma So-

Şekil 12. Aracın İçin Klimatize Edilen Bölgeler

İklimlendirilmiş hava otobüsün tavanında bulunan hava
kanalına basılır buradan da yolcu üzerinde bulunan nozullardan çıkış yaparak aracın içini soğutma veya ısıtma
işlemi gerçekleştirilir.
3.3 Klima Kalorifer Kapasite Hesapları
3.3.1 Otobüs ve Midibüs için Normal ve Tropik Klima
Teorik Hesapları
Qtop=Qinsan+Qayd+Qdöş+Qcam+Qinf

(1)

Qinsan: İnsandan gelen ısı kazancı
Qayd: Aydınlatmadan gelen ısı kazancı
Qdöş: Döşemelerden gelen ısı kazancı
Qcam: Camlardan gelen ısı kazancı
Şekil 11. Otobüs Kalorifer Klima Kutusu [1]

Qinf: İnflitrasyon ile gelen ısı kazancı
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Hesaplamalarda normal koşullar için dış ortam sıcaklığı
35 °C, tropik koşullar için 45 °C alınır.
Qinsan:1 insan=130 Watt; 112 kcal enerji yaydığı hesaplarda
kullanılır.
Qayd:Aydınlatma sistemi 1 m² alana 30 Watt ısı vermektedir. Buna göre Qayd; toplam cam alanı x 30 Watt’a eşittir.
(2)

Qdöş:ͳȀℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿Ȁ𝑘𝑘 ͳȀℎ𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐴𝐴 ൌ
𝑈𝑈 ൌ

ͳ

ͳ

ℎ 𝑖𝑖

𝐿𝐿

 
𝑘𝑘

𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴

ͳ

(3)

ℎ 𝑑𝑑

(4)

Isı akışı q" = U∆T

W/m2

(5)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları döşeme
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan
bakılacaktır.
Qcam1Ȁℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿Ȁ𝑘𝑘 ͳȀℎ𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐴𝐴 ൌ
𝑈𝑈 ൌ

ͳ

ℎ 𝑖𝑖
ͳ

𝐿𝐿

 
𝑘𝑘

𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴

ͳ

(6)

ℎ 𝑑𝑑

Isı akışı q" = U∆T

W/m2

düzensizlikler ile kompresörün daha az devirde dönerek
daha düşük soğutma gücü üretmesi v.s. gibi kayıpları da
içeren nihai soğutma kapasitesidir. n, emniyet katsayısı 1,1
veya 1,2 arasında seçilebilir.
Diğer bilgiler;
Class I (Belediye Tipi Otobüsler) ve Class III (Şehirlerarası Koç
tipi otobüsler) araçlarda teorik hesap yapılırken Class I araçta kapıların açılıp kapanma sıklığı nedeniyle emniyet katsayısı max seçilmelidir. (1,2)
Class I araç için Qcam giren ısı miktarı cam büyüklüğü nedeniyle fazladır. Tropik bölgelerde UV etkisini azaltmak için
füme (renkli) camlar kullanılmalıdır.
3.3.3 Normal ve Tropik Klimalı Araçlar Araç İçi İdeal
Soğuma Eğrileri
Bununla beraber soğutma eğrisinin aşağıdaki grafikte verilen eğrilere yakın kalması beklenmektedir. Bu eğrilerin üzerinde olan eğriler düşük performanslı, altında kalan eğriler
de dizayn üzeri olarak nitelendirilebilir.

(5)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları cam
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan
bakılacaktır.

Qinf=Aracın Hacmi x n x Havanın
özgül Ağırlığı x 𝐻𝐻𝑖𝑖 𝐻𝐻𝑑𝑑 )(7)
𝐻𝐻𝑖𝑖 ൌ İç𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖ǡ 𝐻𝐻𝑑𝑑
ൌ 𝐷𝐷ış𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙𝑝𝑝𝑖𝑖

Grafik 1. Araç İçi İdeal Soğuma Eğrileri[2]Teorik Değerler
Tropik Klima Normal Klima Karşılaştırması
Not:
Tropik Klima: 45 °C ve üzeri sıcaklıkta çalışabilen ve performans gösteren klima
Normal Klima: 35 °C ve üzeri sıcaklıkta çalışabilen ve performans gösteren klima

Normal koşulda𝐻𝐻𝑑𝑑 ൌ ͳͷǡͶͺ𝐻𝐻𝑖𝑖 ൌ
ͳͳǡͺ alınır.

Tropik
koşulda𝐻𝐻𝑑𝑑 ൌ ʹͳǡͷ𝐻𝐻𝑖𝑖 ൌ
alınır. Kapasitesi
3.3.2 Klimaͳͳǡͺ
Cihazının

Qemniyet= Qtoplam x n

(8)

Qemniyet;
Proje
aşamasında
öngörülemeyen,
uygulamalarda
karşılaştığımız motor bölgesinden gelen atıl ilave ısı, araç
kapı açma kapama sayısının hesaplamalarda düşünülen
değerden fazla olması, araç motor sürekli seyir devrindeki
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3.4 Otobüs Kalorifer Sistemleri
Yeni projelerde araca uygun kalorifer tasarımı Ana Sanayi ve Yan Sanayi firma ile birlikte yapılır. Tasarım; Kapasite
hesapları, dış kabuk tasarımı ve araç içine optimum yerleşimi, ürün ve toplam maliyet hesaplamaları, elektrik ve
elektronik uyumluluk, monte ve demonte edilebilirlik,
servis edilebilirlik, çevreye verilen zarar, ELV (geri dönüşüm) kriterleri göz önüne alınarak yapılır.
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Burada hi, k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları cam
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan
bakılacaktır.
3.4.2 Toplam Kalorifer Ünitesi Kapasitesi
		Qemniyet= Qtoplam x n
Şekil 13. Konvektör Görüntüsü (Doğal konvektör)

n, emniyet katsayısı 1,1 veya 1,2 arasında seçilebilir.

Otobüs içinde kullanılan kalorifer üniteleri sağda ve solda
konvektör şeklindedir.
3.4.1 Kalorifer İçin Kapasite Hesapları
Qtop=+Qdöş+Qcam -Qinsan-Qayd

(9)

Qinsan: İnsandan gelen ısı kazancı
Qdöş: Döşemelerden gelen soğuma kaybı
Qcam: Camlardan gelen soğuma kaybı

Qinsan;1 insan=130 Watt; 112 kcal enerji yaydığı hesaplarda
kullanılır.
Qayd;Aydınlatma sistemi 1 m² alana 30 Watt ısı vermektedir. Buna göre
Qayd; toplam cam alanı x 30 Watt’a eşittir.

𝑈𝑈 ൌ

ͳ

ͳ

𝐿𝐿

 
𝑘𝑘

Kalorifer sistemi tasarlanırken önce ürünün EMC’sinin
olup olmadığı kontrol edilir. Yok ise EMC belgesi alınması
için plan yapılır. Tabiki ürün bu belgelendirmeyi alabilecek şarttta EMC testlerinden geçebilmelidir.

𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴

Isı akışı q" = U∆T

W/m2

- Monte ve demonte edilirken operatörün veya müşterilerin dokunacağı yüzeylerin tamamının çapak, sivri
köşelerden arındırılmış olması.

(4)

(5)

3 Yollu Vana: Yeni tip araçların motorlarında (birçok otobüs motorunda) EGR sistemi olduğundan su devamlı bu

(11)

ͳ

ℎ 𝑑𝑑

(Elektronik Sistemlerde ise PWM sürücüsü kullanmak sistemi emniyete almaktadır.Tavsiye edilen bu sistemin kullanılmasıdır.)

- Hortum bağlantıları, borular vs. araç içinde görülmemeli, yolcular tarafından erişim olmamalıdır.(Su hortumu çıktığında sıcak su yolcuların derisine temas etmemelidir.Hortum,borular kapalı bir kutu veya kalorifer
içinde olmalıdır. Yanma riski)

(10)

Qdöş;ͳȀℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿Ȁ𝑘𝑘 ͳȀℎ𝑑𝑑
ℎ 𝑖𝑖

3.4.3 Tasarım Kriterleri

Blower motorlarının kilitlenmesi durumunda yangın çıkma riskine karşı blower içinde termik sigorta veya benzeri
sistemlerin kullanılmasıdır. (Kaloriferin bütün kademelerinde kendi içerisinde koruma olmalıdır.)

Qayd: Aydınlatmadan gelen ısı kazancı

𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐴𝐴 ൌ

(14)

Burada hi , k, hd ısı taşınım ve iletim katsayıları döşeme
malzemesine göre ısı transferi kitaplarındaki tablolardan
bakılacaktır.
Qcam;ͳȀℎ𝑖𝑖 𝐿𝐿Ȁ𝑘𝑘 ͳȀℎ𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐴𝐴 ൌ

𝑈𝑈 ൌ

ͳ

ͳ

ℎ 𝑖𝑖

𝑅𝑅𝑇𝑇 𝐴𝐴

𝐿𝐿

 
𝑘𝑘

ͳ

(12)

ℎ 𝑑𝑑

Isı akışı q" = U∆T

(13)
W/m2

(5)

Şekil 14. 3 Yollu Vana Şematik Gösterim
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sistem üzerinden dolaşmalıdır. Seri bağlı sistemlerde 2
yollu vana kullanıldığında döngü kesilmekte ve EGR’ye
su gitmemektedir.

3.6 Otomotivde kullanılan Soğutucu Gazlar
Araçlarda kullanılan soğutma gazı basınçta kendiliğinden buharlaşan özellikte olmalıdır.

Dolayısıyla EGR’li araçlarda 3 yollu vana kullanmak zorunludur. Kaloriferler kapalı iken 3 yollu vana bypass’ından su
geçerek EGR üzerinden dolaşmaktadır.

Soğutucu gazların bazı kimyasal ve fiziklsel olmalı, ekonomik ve emniyetli olmaları gerekmektedir.

3.4.4 Konfor Şartı

Buharlaşma gizli ısısı yüksek olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sınırlarda yapılan test sonucunda araç
içinde ortalama sıcaklıklar 60 dakika sonra minimum
21°C olmalıdır.Kabul kriterleri aşağıdaki tablodaki gibidir. (Ref:Handbook of Automotive Engineering-Edited
by Han-Hermann Braess-pg.56-57-Bu referansa göre ise
binek lüks araçlar için önerilen minimum 23 °C’dir.) [2]
3.5 Otobüs ve Binek Otomobil Soğutma Eğrileri
Karşılaştırma
Otobüs ve Binek Otomobil soğutma eğrileri karşılaştırıldığı zaman aşağıdaki tablo ve grafik elde edilmektedir. (Bu
değerler firmanın şu ana kadar elde ettiği sonuçların bir
ortalamasıdır.Şu an için literatürde herhangi bir mevcut
çalışma olmadığı için referansa dayandıralamamaktadır.)
Tablo 5. Otobüs Soğuma Tablosu

Atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı düşük olmalıdır.
Yanıcı ve patlayıcı olmamalıdır.
Ucuz ve kolay temin edilebilir olmalıdır.
En çok kullanılan Soğutucu Gazlar;
Freon 12; Araçlarda bugüne kadar Freon 12 kullanılmakta idi. Fakat ozon tabakasına zararlı bir gaz olduğundan
kullanımı regülasyonlarla birlikte durdurulmuştur.
R134a; 1995 yılı itibarıyla bu gazın kullanılmasına başlanmıştır. Çevreye zararı olmayan bu gaz otomotivde halen
kullanılmaktadır. Bu gazında sera gazı etkisi vardır.
CO2; Firmalar bu gaz üzerinde yeni çalışmalar yapmaktadır. Henüz yaygın bir kullanımı yoktur. Çevre dostu bir
gazdır.
HFO-R1234y;Avrupa Birliğinin F-Gaz yönetmeliği uyarınca şu an Avrupada bu gaz kullanılamaktdır. Özellikleri
R134a ya çok benzemektedir. Mevcut sistemlerde ufak
değişiklik yapılarak bu gaz kullanılabilir.

t Anı

Otobüs
Soğuma Eğrisi

Binek Araç
Soğuma Eğrisi

0

45

43

10

42

40

20

38

32

30

32

28

Ozon Zararı (ODP)

40

30

27

50

29

26

Küresel Isınma Potansiyeli
(GWP)

60

28

25

Tablo 6. Soğutucu Özelliklerinin Karşılaştırılması [3]
R134a

CO2

0

0

1300

1

3.7 Otomotivde Isıtma Soğutma Tasarımında
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAD) Kullanılması
Komple araç Isıtma Soğutma Sistemi için HAD Analizi
aşağıdaki aşamalarla tanımlanır. [5]
a-Parça Seviyesinde HAD Analizi
Kompresör, Isıtma Radyatörü, Evaporatör Radyatörü
(Hava Akış Analizi ve Isı Transferi Performansı)
b-Alt Sistem Seviyesinde HAD Analizi

Grafik 2. Soğutma Eğrileri Karşılaştırması (Otobüs ve Binek Araç)
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Hava Akış Analizi, Basınç Düşüm Tahmini, Sıcaklık Dağılımı
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c-Araç Seviyesinde HAD Analizi
Defroster/Demister Performansı (Kaynakçada verilen [6]
No’lu makale en iyi örnektir. Bu makalede Şehirlerarası bir
otobüsün ön cam buğu performansı HAD Analizi ve gerçek test sonuçları ile karşılaştırılmıştır.)
Hava Akış Yönünün Tayini, İnsan Konforu Modellemesi
HAD Analizi ile birlikte dizaynın çok erken aşamalarında
dizayn olarak değerlendirilebilir ve geliştirilebilir. Bu da
daha sonra olabilecek yanlış tasarımları engelleyerek tasarımda zaman ve para kaybını engeller. Aynı zaman HAD
analizi gerçek model yapıp test yapma ihtiyacını gerek
duymaz ve daha az prototip ile tasarım sürecinin maliyetini düşürür.

4. SONUÇLAR
•

•

•

•

Bu çalışmada, otomotivde ısıtma soğutma sistemleri
incelenmiş ve binek otomobil ısıtma soğutma sistemleri ile otobüs midibüs ısıtma soğutma sistemleri
karşılaştırılmıştır. Prensip olarak temel yöntemler aynıdır. Uygulamalarda farklılar vardır.
Otomobillerde araç içi hacim daha küçük olduğundan iklimlendirme işlemi daha kolay ve basit gözükmektedir. Fakat bu işlem daha hassas olup, otomobil
endüstrisinde bu isterler daha hassas ve spektleri
karşılamada daha katıdır. Özellikle otomobil Isıtma
Soğutma Kutusu için vana montajları yapıldıktan
sonra kutunun gerekli performansta çalışması için
vana pozisyonlarına göre gerekli kalibrasyonlar yapılarak kutu için dizayn aşamasında gerekli düzenleme
ve doğrulama yapılır.
Otobüslerdeki uygulamalarda araç içi alan çok daha
büyüktür ve iklimlendirme işlemi çok daha zordur.
Fakat bununla birlikte aracın spektlere göre iklimlendirilmesiden +/- toleranslar daha geniştir. Nihai
otobüs ve midibüs müşterisi otomobil kullanıcısına
göre daha az hassastır. Fakat gün geçtikte müşteriler
bilinçlendikçe otobüs ve midibüs sektöründeki müşterilerde otomobildeki isterlerine yakın isteklerde
bulunacaktırlar.
Otomobilde adetler çok daha yüksek olduğundan

Klima-Kalorifer sistemi parçaları kalıplı, maliyeti daha
düşük sistemlerdir. Otobüste ise adetler daha düşük
olduğundan daha az kalıplı ve araç başı maliyeti daha
yüksek sistem parçaları kullanılmaktadır.

SEMBOLLER
q"

: Isı Akısı [W/m²]

Qinsan

: İnsandan gelen ısı kazancı (W)

Qayd

: Aydınlatmadan gelen ısı kazancı (W)

Qdöş

: Döşemelerden gelen ısı kazancı (W)

Qcam

: Camlardan gelen ısı kazancı (W)

Qinf

: İnflitrasyon ile gelen ısı kazancı (W)

Qayd

: Aydınlatma Isı Kazancı (W)

Qdöş

: DöşemedenGelen Isı Kazancı (W)

∆T

: Sıcaklık Farkı (K)

L

: Levha/Parça Kalınlığı m

h

: Isı Taşınım Katsayısı (W/m2K)

k

: Isı iletim katsayısı W/mK
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