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TİCARİ KARAYOLU TAŞITLARINDA KULLANILAN 
YAVAŞLATICI (RETARDER) FRENLERİN ARACIN TAHRİK 
SİSTEMİNE DİNAMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖZET
Yavaşlatıcı fren sistemleri, ticari karayolu taşıtlarında özellikle yokuş aşağı inişlerde araç hızını sabit 
bir değerde tutmak amacıyla kullanılırlar. Yavaşlatıcı fren sistemleri, taşıtın tahrik hattı üzerinde uy-
gulanır ve devreye girdiğinde taşıt şasisi ile aktarma organları arasında değişken etkisi olan frenleme 
momenti oluşturur. Yavaşlatıcının oluşturduğu bu frenleme momenti, tahrik iletimi esnasında aktarma 
organlarında anlık pikler meydana getirmektedir. 

Bu çalışmada, taşıt aktarma organlarının, bir matematiksel modeli kurularak, oluşturulan hareket 
denklemleriyle yavaşlatıcı etkisi teorik olarak hesaplanmış ve daha sonra bu sonuçlar test çalışmaları 
ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Taşıt aktarma organları dinamiği, retarder (yavaşlatıcı frenleme), ikincil frenle-
me, telemetri ölçüm sistemi

ABSTRACT
Secondary braking system is used to keep the vehicle speed at a constant value for commercial vehic-
les in down hill position. Retarder braking systems is applied on the vehicle driveline, and when the 
retarder engaged it creates the variable braking moment effect between vehicle chassis and driveline. 
This type of braking moment that is created by retarder is occurred moment peaks on driveline during 
the moment transmissions. 

In this study, a mathematical model of vehicle driveline is established with generated equations of 
motion. The retarding effect is calculated theoretically and compared these theoretical results with 
test studies.
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1. GİRİŞ

Taşıtın hareket etmesi, üretilen tahrik kuvvetinin ze-
mine iletilmesi sayesinde olur. Dolayısıyla, bir taşıtta 
motorun ürettiği momenti lastik ile zemin temas böl-

gesine kadar ileten tahrik sistemleri, aktarma organları olarak 
adlandırılır. Arka akstan tahrikli bir taşıtta, aktarma organla-
rının önemli bileşenleri; kavrama, vites kutusu, tahrik mili, 
diferansiyel, aks kovanı içindeki miller ve tekerleklerdir. Bir 
ticari taşıtta aktarma organlarının montajlı yapısı Şekil 1’de 
görülmektedir.

Ticari taşıtlarda yük kapasitesinin ve şehir içi kullanım yüz-
desinin fazla olduğu durumlarda fren sisteminin devreye gir-
me sıklığı artmasına karşın, fren sistemindeki disk, kampana 
ve balata ömürleri azalmakta, aracın servise girme periyodu 
kısalmaktadır. Bu durum, taşıtın hizmet verme yüzdesini dü-
şürmektedir. Ayrıca, bilindiği gibi %12’ lik eğime sahip bir 

inişte 7 km boyunca yavaşlatılan 15 tonluk bir yolcu otobü-
sünün frenleri, yaklaşık olarak 210 kg’lık bir döküm parça-
yı ergitmeye yetecek ısı enerjisini açığa çıkarır [1]. Bu gibi 
durumlarda balata, kampana ve fren diski vb. fren sistemi 
parçalarının ömrü dramatik şekilde azalmaktadır. Ticari taşıt 
sahiplerinin bu problemine bir çözüm olarak yavaşlatıcı fren 
sistemi (Retarder) taşıtlar üzerine üretici firmalar tarafından 
uygulanmaktadır. Yüksek kullanım yüzdesine sahip düşük 
frenleme ivmesi (Şekil 2) ihtiyacı böylece yavaşlatıcı fren 
sistemi tarafından karşılanmış olmaktadır. 

Yavaşlatıcı sistemlerin araç üzerindeki yeri, şaft üzerinde ol-
duğu gibi otomatik vites kutuları içerisinde de uygulanmak-
tadır  (Intarder). Tahrik mili üzerinde şanzıman çıkışına veya 
diferansiyel girişine monte edilmelerinin yanı sıra retarderin 
sabit (stator) kısmının doğrudan araç taşıyıcı şasisine, rotorun 
ise tahrik miline bağlanması söz konusudur. Elektromanyetik 
ve hidrodinamik tipleri mevcuttur. 

Çalışmada model aracın sürüş adımları için azami yüklü ağır-
lıktaki aracın, ilk duraktan hızlanarak 55 km/h hıza ulaştıktan 
sonra, direkt olarak retarderle frenlemeye geçip bir sonraki du-
rakta durması esas alınmıştır.  Burada genel uygulama olarak, 
retarder frenleme ivme değeri 1m/sn2 civarında bir frenleme 
etkisi yarattığından, sürücüler aracın yavaşlaması için yavaşla-
tıcının tüm frenleme kademelerini hızla kademeli olarak devre-
ye sokmaktadırlar. Yapılan bu çalışmada trafik kuralları gereği 
şehir içi maksimum hız değeri dikkate alınarak 0’dan 55km/h 
hıza kadar hızlanma ve tekrar durma noktasına kadar yavaşlatı-
cı sistemiyle frenleme yapılarak uygulanmıştır.

Elektromanyetik ve hidrodinamik tipleri bulunan yavaşlatıcı 
sistemlerin, test aracımızda elektromanyetik olan tipi kulla-
nılmıştır (Şekil 3a). Bu tip yavaşlatıcı sistemlerde rotor dö-
nerek hareket ederken, stator bobinlerine sürekli bir doğru 
akım gönderilirse, manyetik alan oluşur ve rotor diskinin bu 
manyetik alan içerisinde dönüşü esnasında oluşan fuko akım-
ları sayesinde, disk bobinler önünden geçtikçe, rotorların dö-
nüş yönünün tersi yönde ve dolayısıyla rotorların hareketini 
yavaşlatan bir moment oluşturmaktadır (Şekil 3b ve c). Bu 
moment etkisi  stator bobinlerinin uyarılma şiddetiyle artar. 
Aktarma organları flanşlar üzerinden rotor miline bağlı olma-
sı nedeniyle, yavaşlatıcısının frenleme etkisi tahrik mili de-
vir sayısıyla birlikte bir maksimuma ulaşır ve belirli bir devir 
sayısı sonrası hızın artmasıyla birlikte çok yavaş bir eğimle 
azalır (Şekil 4). 

Yavaşlatıcı sistemlerin devreye giriş ve çıkışlarının aktarma 
organları bileşenlerinde oluşturduğu dinamik etkileri incele-
mek için, aktarma organlarının dinamik modeli kurularak, ya-
vaşlatıcı sisteme sahip aktarma organlarının bu koşullardaki 
hareket denklemleri teşkil edilmiştir.  MATLAB SİMULİNK 
yazılımıyla çözüm algoritmasının tespiti ve çözümü gerçek-
leştirilmiştir. 

Şekil 1. Bir Ticari Taşıtta Aktarma Organlarının Montajlı Yapısı

Şekil 2. Fren Sistemlerinin Frenleme İvmesine Bağlı Sıklığı [1]
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hızlarındaki değişimleri tespit etmek için en önemli fiziksel 
büyüklükler (burulma açısı, açısal hız, ivme) kullanılabilir. 
Modelleme parametreleri içerisinde esnek sönümlü tahrik 
mili ve esnek sönümlü kavramıyla bağlanmış dönen kütlele-
rin ataletleri dikkate alınmıştır. Burada Newton’un genelleş-
tirilmiş 2. kanunu, modellerin elde edilmesinde kullanılmıştır 
[3,4].

2.1 Temel Aktarma Organları Eşitlikleri

Şekil 5, bir ticari araçta arkadan tahrikli aracın aktarma organ-
larını gösterir. Bu motor, kavrama, vites kutusu, tahrik mili, 
diferansiyel, aks mili ve tekerleklerden oluşur.

Aktarma organları için temel eşitlikler Newton’un genelleş-
tirilmiş 2. hareket kanunundan türetilmektedir [3]. Aşağıda 
komple araç dinamiğini etkileyen ve tekerleklere etki eden 
kuvvetlerle ilgili bazı eşitlikler verilmiştir. 

Şekil 6, aktarma organlarında her bir alt sistemin girdi ve çık-
tılarını göstermektedir. Girdi ve çıktılar arasındaki ilişkiler 
her bir kısım için tanımlanacaktır. 

Matematik modelin doğrulanması maksadıyla, ticari taşıtın 
gerçek çalışma koşullarında tahrik mili (Kardan mili) üzerin-
den telemetri sistemiyle dinamik veri toplanmıştır. Toplanan 
veriler MATLAB yazılımında filtrelenerek çıkan sonuçlar, 
hareket denklemlerinden elde edilen çözümlerle karşılaştırıl-
mıştır. 

2. AKTARMA ORGANLARININ 
DİNAMİK MODELİ

Taşıt aktarma organlarının başlıca önemli bileşenleri motor, 
kavrama, vites kutusu, tahrik mili, diferansiyel, aks mili ve 
tekerleklerdir. Aktarma organları, taşıtın temel parçalarından 
biridir ve bunun serbestlik derecesi ve burulma yay ve sö-
nümleme etkisi elde edilecek çözüm hassasiyetine bağlı ola-
rak farklı şekillerde modellenebilir. 

Dinamik modelleme yöntemiyle motor, vites kutusu, tekerlek 

2.2. Hareket Denklemleri

Motor 

Motorun çıkış momenti; yanma sonucu oluşan tahrik momen-
ti (Mm), motorun iç sürtünmesi (Mms ), kavramadan gelen re-
aksiyon momenti (Mk) olarak karakterize edilir (Şekil 7). 

             (1)

Newton’un ikinci hareket yasası yukarıdaki modeli verir. Jm 
motorun dönen elemanlarının  kütlesel atalet momentidir, ϕm 

ise volanın dönme açısıdır.

Motor momenti; motor devrine, gaz pedalı yüzdesine ve mak-

simum motor devri limitine bağlı olarak değişmektedir. Blok 
diyagramında motorun dönüş tahrikiyle ilgili hareket denk-
lemleri ve transfer fonksiyonun Laplace dönüşümüyle elde 
edilişi aşağıda gösterilmiştir:

             (2)

             (3)

Laplace dönüşümü: 

             (4)

Kavrama 

Vites kutusu giriş mili ile motorun volanını birbirine bağla-

Şekil 3. Yavaşlatıcı Sistemler ve Çalışma Prensip Şeması [2]

Şekil 4.Yavaşlatıcı Sistem Karakteristiği [2]

Şekil 5. Aktarma Organları Montajlı Şeması
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dönüşümüyle elde edilişi aşağıda gösterilmiştir. 

                           (8)

        ;                     (9)

                             (10)

Tahrik Mili 

Tahrik mili, vites kutusu çıkış milini yavaşlatıcı sistemin gi-
rişine bağlar. Sürtünme olmadığı kabul edilir (Mtm=MR), ve 
yavaşlatıcı sistem girişindeki moment modeli aşağıdaki şekil-
dedir. Tahrik mili momenti açısal farkın (ϕvk - ϕtm) ve açısal 
hız farkının (ϕvk - ϕtm) bir fonksiyonudur.

          (11)

Tahrik milinde, sönüm oranına ve yay katsayısına bağlı olarak 
ani devir sayısı değişimi ve açısal yer değiştirme farkları ne-
deniyle tahrik milinde burulmalar oluşmaktadır. Burulmalar 
sonucunda oluşan iletim momenti, diğer aktarma organlarını 
da etkilemektedir (Şekil 10).

Yavaşlatıcı Sistem

Yavaşlatıcı sistem tahrik mili çıkışı ile diferansiyel girişi ara-
sında yer alır. Yavaşlatıcı sistem momenti, yapmış olduğu 

frenleme momentidir (MRs) ve yavaşlatıcı sistem girişindeki 
momentin fonksiyonu aşağıdaki şekildedir.

                       (12)

Yavaşlatıcı sistem, esnek ve sönümlü olan tahrik milinden ge-
len iletim momentinden tahrik almaktadır. 

Yavaşlatıcı sistem kol kademesine bağlı olarak oluşturulan 
frenleme momenti, hareketi engelleyecek şekilde negatif di-
renç momentine neden olmaktadır. Ayrıca, yavaşlatıcı sistem 
içerisinde yer alan ve tahrik miline bağlanan rotor diskinin 
atalet momentinin, moment kaybına neden olacağı dikkate 
alınmalıdır. Bu etkiler sonucunda, diferansiyel giriş mili üze-
rinden diferansiyele net bir moment iletilmektedir.

Diferansiyel giriş mili ile aynı devir sayısı ve ivmeyle dönen 
yavaşlatıcı sistem, bu etkiler sonucunda tahrik milini de ters 
yönde burmaya çalışacaktır.

Yavaşlatıcı sistem, diferansiyel, aks mili ve tekerleğin rijit bir 
grup olarak kabul edilmesi nedeniyle devir sayıları ve yer de-
ğiştirmeler aynen iletilmektedir (Şekil 11).

Diferansiyel

Diferansiyel, vites kutusundakine benzer şekilde, iD tahvil 
oranıyla karakterize edilir. Giriş ve çıkış momentleri arasında 
aşağıdaki ilişki bulunur.

           (13)

Şanzımandakine benzer şekilde açısal hız farkından dolayı 
oluşabilecek muhtemel burulma etkisi, diferansiyel içerisin-
deki sönümün ihmal edilmesi nedeniyle hesaba katılmaya-
caktır.

Yavaşlatıcı sistem ünitesinin diferansiyel giriş miline ilettiği 
momentin, diferansiyel dişli oranında artması beklenir. Ay-
rıca, diferansiyel atalet momentinin moment kaybına neden 
olacağı da dikkate alınarak diferansiyel çıkış momenti belir-
lenmektedir (Şekil 12).

Diferansiyel ile aks mili arasındaki bağlantının rijit olarak 

kabul edilmesi nedeniyle; aks mili devir sayısı, açı ve ivme 
değerleri ile diferansiyel giriş mili devir sayısı, açı ve ivme 
değerleri arasında yine ayna mahruti dişli boyutlarına bağlı 
olarak bir tahvil oranı olacaktır. 

Aks Mili 

Aks mili, diferansiyel ile tekerleği birbirine bağlar. Her iki 
tekerlek hızının eşit olduğu varsayımıyla her iki aks mili tek 
bir mil gibi modellenebilir (düz yol durumu). Araç dönerken, 
tekerlek hızları birbirine göre fark eder ve bu durumda her 
bir aks mili modellenmek zorundadır. Sürtünmesiz durumda, 
MTek=MA verilebilir. Yapılan çalışmada düz yol yaklaşımı dik-
kate alınmıştır (Şekil 13).

Aks mili rijit olarak kabul edildiği için, tahrik momenti, devir 
sayısı, açısal yer değiştirme ve açısal ivme aynen tekerleklere 
iletilecektir.

Tekerlekler

mCoG kütleli VCoG hızındaki araca etki eden kuvvetler için 
Newton’un 2. Kanunu uygulanırsa; Sürtünme kuvveti (FTek,s) 
aşağıdaki büyüklüklerin toplanmasıyla tanımlanır.

                       (14)

mKMgsin θ, yer çekimi kuvveti, θ ise yolun eğim açısıdır.

FL ise hava sürtünmesiyle yaklaşık olarak şu değeri alır:

                        (15)

Burada cw rüzgar direnç katsayısı, AL aracın maksimum izdü-
şüm kesit alanı ve ρa hava yoğunluğudur. 

FR yuvarlanma direncidir ve yaklaşık olarak şu şekilde he-
saplanır:

                      (16)

yan, debriyaj diski içeren, manuel vites kutusuyla birleştiril-
miş araçlarda sürtünme kavraması bulunur. Debriyaja basıl-
madığı durumda iç sürtünme yok ise Mk=Mvk olur. Kavrama 
üzerinden iletilen moment açısal farkın (ϕm - ϕk) ve açısal hız 
farkının (ϕm - ϕk) bir fonksiyonudur. 

            (5)

Motor ile kavrama arasında meydana gelen sürtünme kav-
raması, kavrama blok diyagramı içerisinde modellenmiştir. 
Debriyaj pedalı bırakılarak sürtünme kavraması gerçekleşme-
ye başladığı anda motorun açısal yer değiştirmesi, kavrama 
yüzdesine göre referanslanmaktadır. Yani, debriyaj pedalına 
basıldığında kavrama anında motor açısal yer değiştirmesi ile 
kavramanın açısal yer değiştirmesi sıfırlanmış olur. Böylece 
esnek ve sönümlü kavrama ile de kavrama momenti ortaya 
çıkmaktadır (Şekil 8).

Vites Kutusu

Bir vites kutusu her biri ivk çevrim oranına sahip dişli çiftle-
rinden oluşur. Bu, aşağıda belirtildiği üzere vites kutusunun 
giriş ve çıkış momentleri arasındaki ilişkiyi verir. Burada vi-
tes kutusunun iç sürtünme momenti Mvks olarak gösterilmiş-
tir. Burada dişliler rijit kabul edilmiştir (Şekil 9).  

              (6)

               (7)

Kavrama momentinden tahrik alan vites kutusu, içerisindeki 
dişli oranlarına bağlı olarak momenti arttırarak, devri azalt-
maktadır. Vites kutusu dişli oranı, vites konumuna göre belir-
lenmektedir. Tahrik momentine, tahrik milinin vites kutusun-
da oluşturduğu direnç momentine, kütlesel atalet momentine 
ve sönüm oranına bağlı olarak, vites kutusu çıkış mili devir 
sayısı ve açısal yer değiştirme değerleri hesaplanmaktadır. 
Şekil 16’da gösterilen blok diyagramında kullanılan vites ku-
tusu için hareket denklemleri ve transfer fonksiyonun Laplace 
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Şekil 9. Vites Kutusu Sistematik Bloğu
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Şekil 10. Tahrik Mili Sistematik Bloğu

Şekil 12. Diferansiyel Sistem Bloğu
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Şekil 11. Yavaşlatıcı Sistem Bloğu
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Şekil 13. Aks Mili Sistem Bloğu
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3. SİMULİNK MODELİ

Yukarıdaki oluşturulan denklemler baz alınarak SİMULİNK 
içerisinde motor ve aktarma organlarının blok diyagramları 
oluşturulmuştur.

Şekil 16’da sistemin genel akış şeması ve aktarma organları 
bileşenlerinin blok gösterimleri yer almaktadır. Ayrıca, aracın 
kullanım koşullarını belirtmek amacıyla, sistem girdileri ola-
rak gaz pedalı yüzdesi, vites konumu, yavaşlatıcı sistem ka-
demesi bilgileri kullanılmaktadır. Ayrıca çevresel faktörlerin 
göz önünde bulundurulması amacıyla da, yol eğimi ve aracın 
hareketine ters yöndeki rüzgâr hızı dikkate alınmıştır.

Sistem girdilerine bağlı olarak, yukarıdaki akış diyagramına 
göre, motor, kavrama, vites kutusu, tahrik mili, yavaşlatı-
cı sistem, diferansiyel, aks mili, tekerlek ve araç dinamiğini 
temsil eden blok diyagramları mevcuttur.

Kontak anahtarından alınan başla bilgisine göre motor çalıştı-
rılmakta ve ardından gaz pedalı yüzdesine ve kavrama direnç 
momentine bağlı olarak motor devri kontrol edilmektedir. 
Motorun devrine, debriyaj, vites kutusu giriş mili devrine ve 
açısal yer değiştirmelerine bağlı olarak kavrama gerçekleş-
mektedir. Sürtünme kavraması momenti, motora direnç etkisi 
yapmakta, vites kutusunu da tahrik etmektedir. Burada kavra-
mada anlık transfer edilen moment hesaplanarak direkt olarak 
modelde kullanılır [5].

Vites kutusu giriş, çıkış milleri devir sayıları ve açıları; giriş 
mili üzerinden kavramadan alınan tahrik momentine, vites 
konumuna ve tahrik mili direnç momentine göre değişmekte 
ve değişen değerler, kavrama ve tahrik miline etki ettirilmek-
tedir.

Vites kutusu çıkış mili devir sayısı ve açısının; yavaşlatıcı 
sisteme bağlanmış olan tahrik mili devir sayısı ve açılarına 
göre izafi hareketinden dolayı, esnek ve sönümlü tahrik mili 
üzerinde iletim momenti oluşmaktadır (Şekil 15).

Tahrik milinde oluşan iletim momenti, yavaşlatıcı sistem içe-
risindeki rotor diskini tahrik etmektedir. Yavaşlatıcı sistem 
kolu kademesine bağlı olarak yapılan frenlemeyle (elektro-
manyetik veya hidrodinamik)  sistem ile aracı yavaşlatıcı 
yönde, diferansiyele negatif moment etki etmektedir. Diferan-
siyel giriş miliyle aynı devir sayısı ve ivmeyle dönen yavaş-
latıcı sistem, bu etkiler sonucunda tahrik milini de ters yönde 
burmaya çalışacaktır.

Yavaşlatıcı sistem, diferansiyel, aks mili ve tekerlek rijit bir 
grup olarak düşünülmektedir. Rijit olarak kabul edilen, iç 
sürtünmeleri ve sönümleri ihmal edilen diferansiyel içeri-
sindeki giriş momenti, tahvil oranında büyüyerek çıkış flanşı 
üzerinden aks miline iletilmektedir. Diferansiyelin rijit kabul 
edilmesi sonucunda, aks milinden gelen devir sayısı, açısal 

Burada cr1 ve cr2 lastik için yük ve lastik şişirme basıncı sabit 
olarak kabul edilmiştir.

FTek,s nedeniyle oluşan moment FTek,s . rdyn‘e eşittir ki burada 
rdyn lastik dinamik yarıçapıdır. Newton’un ikinci yasası teker-
lek için yazılırsa;

           (17)

sonucunu verir.

Burada; JTek tekerleğin kütlesel atalet momenti, MTek ile veri-

len tekerlek momentidir. (14)’dan (16)’e kadar olan denklem-

leri (17) de            ile birlikte yerleştirirsek denklem 

aşağıdaki hali alır:

            (18)

Aks milinin tekerleği tahrik etmesine karşılık; yol eğimi ve 
rüzgar hızı aracı durdurmaya çalışacaktır. Ayrıca, aracın ha-
reketi sırasında dönen kütlelerden dolayı, yuvarlanma diren-
ci oluşmaktadır. Tekerlek üzerindeki net moment, tekerleğin 
devrini, ivmesini ve açısal yer değiştirmesini verir.

Tekerlek için hareket denklemleri ve transfer fonksiyonun 
Laplace dönüşümüyle elde edilişi aşağıda gösterilmiştir. 

              (19)

            (20)

Şekil 14. Hareket Doğrultusunda Taşıta Etki Eden Kuvvetler
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Şekil 15. Vites Kutusu Sistem Bloğu Detayı

 
 

KAVRAMA
Motor d. hızı

Kavrama yüzdesi

Kavrama momenti

Kavrama açısı

Kavrama açısal hızı

KARDAN MİLİ
Vites kutusu çıkış açısı

Vites kutusu çıkış açısal hızı
Tahrik mili mom.

Tahrik mili açısı

Tahrik mili açısal hızı

DİFERANSİYEL
Diferansiyel giriş 
momenti
Aks mili açısı
Aks mili hızı
Aks mili ivmesi

Diferansiyel çıkış 
momenti

Diferansiyel giriş açısı
Diferansiyel giriş hızı

Diferansiyel giriş ivmesi

AKS MİLİ

TEKERLEK VE DİRENÇLER
Aks mili momenti

Tekerlek dönüş
konumu

Tekerlek dönüş hızı

Tekerler dönüş ivmesi

Tekerlek momenti

Aks mili açısı

Aks mili hızı

Aks mili ivmesi

Sinyal oluşturucular

( )
2

2
2( ) Tek

Tek KM dyn Tek L R st dyn
dJ m r M F F F r

dt
ϕ

+ = − + +

Tek
d

dv r
dt
ϕ

=

( )
2

2 2
2

2
2

1 2

1 ( )
2

sin

Tek Tek
Tek KM Tek w L a dyn dyn wd

Tek
dyn KM r r dyn dyn KM

d dJ m r M c A r r v
dt dt

dr m g c c r r m g
dt

ϕ ϕ
+ = − ρ +

 ϕ − + − θ    

( ) ( )
2

2
2
Tek

Tek dyn Tek L R st dyn
dJ mr M F F F r

dt
ϕ

+ = − + +

( ) ( )
2

2 2

1Tek
Tek L R st dyn

Tek dyn

d M F F F r
dt J mr
ϕ

= − + +
+

Kavrama Açısı

Sinyal oluşturucular

Vites verisi

Kavrama verisi

İçten yanmalı motor verisi

Sinyal oluşturucu

Kavrama torku

Vites konumu

Tahrik mili torku

VİTES KUTUSU

Başlama bilgisi

Gaz verme 
yüzdesi

Kavrama momenti

Motor d. hızı

MOTOR

Kavrama açısı

Kavrama açısal hızı

Vites kutusu çıkış açısı

Vites kutusu çıkış 
açısal hızı

RETARDER

Tahrik mili momenti

Yavaşlatıcı kademesi

Diferansiyel giriş açısı

Diferansiyel giriş açısal hızı

Diferansiyel giriş a ivmesi

Yavaşlatıcı açısı

Yavaşlatıcı açısal 
hız

Diferansiyel giriş
momenti

Tekerlek torku

yüzde eğim

Rüzgâr hızı

Tekerlek dönüş konumu

Tekerlek dönüş hızı

Tekerlek dönüş ivmesi

Taşıt hızı

Şekil 16. Sistem Blok Diyagramı
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frenlemeyle sadece yavaşlatıcı sistem devreye alınarak yapı-
lan teorik hesaplama sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlar, 
yavaşlatıcı sistemin devreye alınmasıyla tahrik mili ve ona 
bağlı tüm aktarma organlarında tam değişken bir yükleme 
şeklinin oluşmaya başladığını ifade etmektedir.  

4. DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN VE 
SİMULİNK MODELİNİN DOĞRULAMASI

Aktarma organları testi için statik test ve dinamik yorulma 
testlerin yapılması gerekmektedir. Yük hız ve yorulma ömrü 
aracın kullanım şekline göre değişkenlik gösterir [6].  Doğru-
lama için tahrik mili üzerinden taşıt hareket halinde iken mo-
ment ölçümü gerekmektedir. Moment veya kuvvet ölçümleri 
bilinen bir değerle kıyaslama yapılarak ya da birim yer değiş-
tirmenin elde edilmesiyle ölçülebilir. Moment algılayıcıları 
monte edildiği yere, ölçeceği kapasiteye, yükleme durumuna 
bağlı olarak çok değişik tasarımlarda imal edilirler [7,8,9]. Ya-
pılan ölçümde tam köprü bağlantılı HBM 1- XY21 -6/350 350 
Ω strain gage kullanılmıştır. Kablolu veri taşımanın mümkün 
olmadığı bir durumda karşılaşıldığında KMT telemetri siste-
miyle moment verisi toplamak mümkün olmaktadır. Bu sis-
temde birim yer değiştirme, moment, kuvvet, basınç, sıcaklık, 
yer değiştirme ölçümü için modüller bulunmaktadır [10]. Bu-
rada aktarma organları için elde edilen diferansiyel denklem-
lerinin ve simulink modelinin doğrulanması için ticari taşıtta 
tahrik mili üzerine strain gage bağlantısıyla dinamik moment 
ölçümü yapılması için telemetri sistemi kullanılmıştır. KMT 
alıcısında şaft üzerinde dönüş esnasında momente bağlı whe-
atstone köprü prensibiyle gerilme farkı indüklenir [9]. Buna 
bağlı olarak bu voltaj farkı telsiz aracılığıyla şasi üzerinde-
ki diğer telsize RF sinyali ile iletilir. Bu ise KMT alıcısına 
kablo vasıtasıyla taşınır, kazanç değerince yükseltilerek ‘data 
logger’a gönderilmektedir. Buradan da dizüstü bilgisayar 

hard diskine LAN (yerel ağ bağlantısı) 
kablosuyla taşınarak kaydedilir. Taşı-
tın hız bilgisi GPS (Küresel konumla-
ma sistemi) verisi şeklinde 10 Hz ile 
kaydedilmektedir. Şekil 18’de ölçüm 
sisteminin prensip şeması gösterilmek-
tedir. Şekil 19’da ise ölçüm esnasında 
sistemin fotoğrafları bulunmaktadır. 
Yapılmış olan ölçümler sonucu zama-
na bağlı olarak moment ve hız bilgisi 
için grafikler aşağıda gösterilmiştir.

Taşıtın durak güzergahları arasında 
hızlanarak bir sonraki durakta yavaş-
latıcı sistem uygulanarak durması esa-
sına dayalı olarak yapılan ölçümlerde 
kaydedilen verilerin, filtre işlemi ya-
pıldıktan sonra elde edilen grafik, Şekil 
20 ile gösterilmektedir.

Şekil 20’de görülen ölçüm, 0-55 km/h 
aralığında hızlanma ve bir sonraki du-
rakta yavaşlatıcı sistem uygulaması ile 
durma işlemiyle gerçekleştirilmiştir. 
Ölçüm süresince hesapla elde edilen 
sonuçlardakine benzer pik şeklindeki 
vites değişimlerini ve yavaşlatıcı sis-
tem uygulaması sonrası durumu göz-
lemlemek mümkündür.

Burada görüldüğü üzere, tüm ölçüm-
lerde maksimum tahrik mili momenti 
2000 Nm değerini geçmemektedir. 
Maksimum moment değeri yavaşlatıcı 
sistem devrede iken vites değişimi sı-
rasında negatif pik momentler meyda-
na gelmektedir. Şekil 17 ile gösterilen 
hesapla elde edilmiş dinamik çözüm 
kümesi ile yavaşlatıcı sistem uygula-
malı ve uygulamasız durum için doğ-
rulama ölçümleri karşılaştırmalı gra-
fiklerle Şekil 21 ve 22'de verilmiştir. 

Şekil 21 ve Şekil 22’de görüldüğü üze-
re elde edilen ölçüm ve SİMULİNK 
çözüm sonuçları birbiriyle kıyaslan-
dığında hesaplamalar için kabul edi-
lebilir sonuçlar vermektedir. Teorik 
hesaplamalar 0,005 s zaman aralığında 
gerçekleştirilmiştir. Oluşan farklılık-
lar rijit kabul edilen aks mili ve dişli 
çark parçalarından ileri gelmektedir. 
Bununla birlikte prototip yapılmadan 
önce bu yaklaşım tasarım aşamasında 

yer değiştirme ve açısal ivme diferansiyel içerisindeki tahvil 
oranında farklı bir değer almaktadır.

Diferansiyel ve tekerlekle beraber rijit bir grup olarak düşü-
nülen aks mili üzerinden, moment, devir sayısı, açısal ivme ve 
yer değiştirme doğrudan iletilmektedir.

Tekerleğe kadar rijit olarak iletilen aks mili momenti, ara-
cın hareketini sağlamaktadır. Tahrik momentinin, yol eğimi 
direncinin ve rüzgâr direncinin etkisiyle araç hızı ve ivmesi 
değişimi anlık olarak hesaplanabilmektedir.

Böylece; esnek sönümlü kavrama ile esnek sö-
nümlü tahrik mili içeren aktarma organları sis-
teminin, gaz pedalı yüzdesine, debriyaj pedalı 
yüzdesine, vites konumuna, yavaşlatıcı sistem 
kademesine ve yol durumuna göre değişimi in-
celenmiş ve sistem içerisindeki elemanların mo-
ment, devir sayısı, açı, ivme değerlerinin anlık 
değişimleri takip edilmiş olur.

Diferansiyel denklemin MATLAB Simülink ti-
cari programında oluşturulan yukarıda belirtilen 
transfer fonksiyonları ve blok diyagramı vasıta-
sıyla Şekil 17 ile gösterilen çözüm kümesi elde 
edilmiştir. 

Şekil 17 ile elde edilen çözüm kümesi bir taşıt-
ta yavaşlatıcı sistem devreye alınmadan yapılan 
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Şekil 17. Yavaşlatıcı Sistem Devrede ve Devrede Değilken Tahrik Mili Üzerinde 
Oluşan Momentinin Diferansiyel Denklem Çözüm Kümesi Grafikleri 

Şekil 19. Moment Ölçümü Kaydı İçin RF Aktarımlı Data Logger ve Laptop Bağlantısı

Şekil 20. Araç Hızı ve Kardan Mili Dinamik Moment Ölçüm Sonuçları

Şekil 21. Araç Hızı ve Aktarma Organları Momenti İçin Teorik Hesap ve Ölçüm Sonuçları Karşılaştırması 
(Yavaşlatıcı Sistem Uygulamalı)Şekil 18. Tahrik Mili Üzerinden Telemetri Sistem Bağlantı Şeması
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aktarma organlarında ömür tahmini yapılabilmesi yeterli ola-
rak kabul edilmektedir.

Yavaşlatıcı sistem olmayan bir taşıtta frenleme esnasında 
enerji lastik ile fren parçaları arasında etkileşim ile ısıya dö-
nüşerek atmosfere atılmaktadır. Bu nedenle aktarma organ-
larında sıfır pozitif çalışan bir yükleme şekli söz konusudur. 
Yavaşlatıcı sistemli bir taşıtta ise yavaşlatıcı sistem ile yapı-
lan frenleme sırasındaki bu etkileşim tüm aktarma organlarını 
etkilemekte ve tam değişken genlikli bir yüklemeye maruz 
bırakmaktadır.

5. SONUÇLAR

Laplace transformları yardımıyla diferansiyel denklem çö-
zümlemeleri yapılan sistem bileşenleri, ayrı ayrı modellenmiş 
ve birbirleriyle ilişkilendirilerek sistemin blok diyagramı elde 
edilmiştir. Diferansiyel denklemlerin çözümü için, MAT-
LAB/SIMULINK ticari programında, blok diyagram modeli 
oluşturularak elde edilen transfer fonksiyonları kullanılmıştır.

Kavrama ve tahrik milinin esnek şekilde ele alınmasıyla, ak-
tarma organlarının her bir bileşen üzerinde oluşan moment, 
devir sayısı, ivme, yer değiştirme değerlerinin belirlenebil-
mesi ve sistemin anlık değişimlere göstereceği tepkileri iz-
lenmiştir.

Telemetrik moment ölçüm sistemi kullanılarak dinamik ola-
rak tahrik mili üzerinden moment ölçümü yapılmış ve ölçüm 
sonuçları, çözüm sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

Oluşturulan modelden elde edilen dinamik moment değerleri 
ölçüm sonuçlarıyla yakınsamıştır. Bu çalışmayla tasarım aşa-
masında simülinkle elde edilen sonuçlar, genlik miktar sayı-
sına göre gruplanarak, sonlu elemanlar yöntemiyle etkilenen 
aktarma organları bileşenlerinde ömür tayini için veri olarak 
kullanılmalıdır. 

Tasarım başlangıcında, yapılan bu tür analizlerle özellikle di-

namik etkilere maruz kalan aktarma organları 
bileşenlerinde tasarım aşamasında ömür tayini 
yapılacaktır. Bu durum, önceden uygun kons-
trüksiyonun belirlenmesiyle seri imalata geçil-
meden önce prototip oluşturma, test etme gibi 
maliyetlerin düşürülmesini ve rekabetçi olu-
nabilmesi yönünden rakiplere oranla dizayn 
sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağ-
lamaktadır. Müşteride oluşabilecek hasarların 
daha tasarım aşamasında tespiti ve alınacak 
konstruktif önlemlerle müşteri memnuniyetini 
sağlamak, bu tip analizler yapılmasıyla müm-
kündür.   
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