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ÖNSÖZ 

İnsanlık, varoluşundan bu yana karşılaştığı tüm problem ve 

zorluklardan çıkarımlar yaparak yaşam kalitesini sürekli iyileştirmeyi 

amaçlamıştır. Aslında son 1-2 asır öncesine kadar, odaklanılan bu 

hedef doğrultusunda standartlaşmamış bir akademik hayat 

süregelmiştir. Günümüzde mühendislik bakış açısıyla izlenen dünyada 

konfor kaynağı sayılabilecek birçok teori, kaide, kural vs mevcuttur. 

Bu sayede gelecek ile ilgili tez, hipotez ve tahminler tutarlılığı yüksek 

oranlarda yapılabilmektedir. Geleceği şimdiden görebilenler bilgiyi 

akademik seviyede en iyi değerlendirenlerdir. 

Güncel akademik gündemi yakalamak ve yapılagelen araştırmalara 

katkı sağlamak ilaveten geleceğe ışık tutabilmek maksadıyla 

oluşturulan ve iki kitaptan oluşan esere ait bölümler, çeşitli branşlarda 

akademik çalışmaları ihtiva etmektedir. Teknolojik gelişimi ve bu 

teknolojilerin ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik farkındalık 

oluşturmak için yol gösterici mahiyette olduğunu düşündüğüm her bir 

bölümün, özellikle akademik alanda ilgi uyandıracağı ümidiyle ... 

Prof. Dr. Süleyman Neşeli 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde fosil yakıtlı araçların çevreye ve atmosfere verdiği 

zararların azaltılması, aynı zamanda fosil yakıtların bu asır içerisinde 

ciddi oranda tükenmesi ve ülkemizin yakıtta dışa bağımlılığının 

azaltılması için elektrikli araçlara olan rağbet ve araştırmalar her 

geçen gün artmaktadır. 

Elektrikli araçlar için son zamanların en verimli ve en doğa dostu 

araçları tanımını yapabiliriz. Sıfır emisyona sahip elektrikli araçları 

şarj edecek elektrik, emisyon üreten tesislerde üretilse de araştırmalar 

elektrikli araçların km başına kirliliğe yol açan araçlar arasında en iyi 

alternatif olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sıfır emisyona 

sahip elektrikli araçlara, plug-in hibrid ve hibrid elektrikli araçlar 

kadar ilgi gösterilmemiştir. Bunun başlıca nedenlerinden bazıları, 

tümü elektrikli araçlar şebekeden sağlanan elektrik ile tahrik 

edildiğinden piyasa girmesiyle petrol ve türevi satışların azalacak 

olması ve geniş akü paketleriyle ortalama 400 km’ye kadar bir 

menzile sahip olmasıdır. (Erdem, Y. 2018; Eberhard, M.T.2006; 

Dehaghani, E.S. 2013) 

Elektrikli araçlar temel olarak batarya, elektrik motoru ve kontrol 

ünitesinden oluşur. Tek enerji kaynağı olan bataryalar, elektrikli 

araçlarda en yüksek maliyet, ağırlık ve hacme sahiptir. İçten yanmalı 

motorlara nazaran sessiz çalışan elektrik motoru daha konforlu bir 

sürüş sağlar. Elektrik motorları ani hızlanma ve yokuş tırmanma 

durumlarında düşük hızlarda olsa da yüksek tork oluşturması ve vites 
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kutusuna ihtiyaç duymaksızın manyetik alan prensibi gereği elektrik 

akımı ile kontrol edilebilmesi özellikleriyle büyük avantaj 

sağlamaktadır (Erdem, Y. 2018; Kaynak, Ş. 2018; Ataner, E. et al. 

2020) 

Elektrikli araçların birçok avantajları olsa da menzil mesafelerinin 

fosil yakıtlı araçlara göre düşük olması, şarj sürelerinin uzun olması 

gibi nedenler ciddi dezavantaj oluşturmaktadır. Bu sorunu aşabilmek 

için birçok çalışma yapılmaktadır. Yüzey sürtünmesini azaltarak 

direnci düşürerek sürtünme kuvvetinde kurtulmada bu çalışmalardan 

biridir (Neşeli, S. et al. 2019; Gülgün, T. et al. 2020) Elektrikli 

araçların motorları tekerleklerinde olduğu ve bu itme sistemlerini daha 

verimli hale getirmek için süspansiyon sistemleri de araştırmada 

önemli bir yer tutmaktadır(Kaya, Y. et al. 2020). Diğer önemli 

hususlardan biri süspansiyonlarda bulunan yaylardır. Yayların esneme 

dirençleri, yapıldıkları malzeme türü çalışma konusu olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yalçın, G. et al. 2018). Elektrikli araçlarda itme 

kuvvetinin yer aldığı ve aracı tekerleklerden ivmelendiren sistem 

elektrik araçlarında direksiyon yapısı ve kontrolünü de ön plana 

çıkarmaktadır (Bozkır, M. et al. 2020. Enerjiyi verimli kullanma 

açısından bakıldığında bu itme kuvveti için kullanılan motor türü ve 

sürme teknikleri de önem kazanmaktadır (Terzioğlu, H. et al. 2019). 

Elektrikli araçlarda tercih edilen motorların en başında Fırçasız Doğru 

Akım motorları gelmektedir (Yoldaş, M. et al. 2020).  Bu çalışmaların 

ortak paydasında araçlardaki enerji en ekonomik kullanarak elektrikli 

araçların menzilini artırmaya yönelik araştırmalardır. Bataryaların 
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şarjlarıyla ilgi olarak ağ üzerinden şarj kontrol sistemleri kurulmaya 

başlanmıştır (Özdeş, B. et al. 2020). Bunun yanında içten yanmalı 

motorlu araçlarda, frenleme esnasındaki kinetik enerji mekanik 

sürtünme yoluyla ısı enerjisine dönüşerek harcanır ve bu da bazen tüm 

etkili çekiş enerjisinin ortalama %50’sini oluşturur. Boşa harcanan bu 

kinetik enerji, rejeneratif frenleme sistemi sayesinde elektrik 

enerjisinde dönüştürülerek bataryalarda depolanır ve elde edilen 

faydalı enerji elektrikli araçlarda menzil artırıcı olarak kullanılır. Bu 

sayede aracın menzil sorununun çözümü için etkili bir iyileştirme 

yapılarak aracın toplam enerji verimliliği artmaktadır (Kaya, Y. et al. 

2020; Xu, G.Z. 2016). 

 

Şekil 1. Rejeneratif fren (news.millshonda.com) 

1. REJENERATİF KONTROLLÜ FRENLEME 

 

Geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlarda frenleme durumunda 

frenleme enerjisi sürtünme ile ısı enerjisine dönüşerek kullanılamaz 

hale gelir, yok olur. Elektrik motoruna sahip araçlarda ise faydalı 

frenleme teknolojisi kullanılırsa frenlemenin faydalı kısmından 

yararlanılır. Gerekli fren gücü maksimum faydalı frenleme gücünü 
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aşmıyorsa faydalı frenleme kuvvetinden faydalanabilir. Eğer gerekli 

fren gücü maksimum faydalı frenleme gücünü aşıyorsa belirli bir 

kısma kadar faydalı frenleme yapılabilir, artan kısım geleneksel 

frenleme nedeniyle ısı enerjisine dönüşerek atılır. Sonuç olarak araç 

küçük bir ivme ile yavaşlıyorsa, faydalı frenleme etkin bir şekilde 

kullanılarak aracın faydalı fren gücünü kullanmasını sağlamaktadır. 

Araç hızındaki artış faydalı frenlemeden alınacak enerji kapasitesini 

arttırmaktadır. Hız değeri Şekil 1 de örnek olması amacı ile 0’dan 

başlatılmıştır. Elektrikli araçlarda faydalı frenleme moduna 

geçilebilecek alt hız limit değeri vardır. Motor bu hız değerinin altında 

generatör moduna geçemez. Motor sürücüsü ile alt hız limit değeri 

ayarlanır. Ne kadar yüksek hıza çıkılırsa minimum hıza iniş süresi o 

kadar uzayacağından depolanabilecek enerji miktarı da artmaktadır. 

Şekil 1 den de anlaşılacağı üzere frenlemenin yaklaşık %50 - %60 

kısmı faydalı olabilmektedir(Doğan, U. 2020). 

 

Şekil 2. Ortalama Fren Kuvveti ve Araç Hızına Göre Rejeneratif Frenleme Katsayısı 
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Yavaşlama ivmesinin artmasıyla faydalı frenleme kuvveti artmaktadır. 

Kuvvetteki bu artış daha fazla güç elde edilmesini sağlamaktadır. 

Ancak faydalı frenleme kuvvetinin maksimum olduğu nokta, motor 

generatör dönüşümündeki maksimum generatör torku kadardır. Bu 

durumu sağlayan en önemli unsur motor/generatör tork değeridir. 

Aracın yavaşlaması nedeniyle oluşan faydalı fren kuvveti şekil 2’deki 

gibidir. 

 

Şekil 3. Rejeneratif Frenleme Kuvveti ve Yavaşlayan Hızlanma Arasındaki İlişki 

2. ARACIN REJENERATİF FRENLENMESİ 

 

Bir aracın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdükten sonra 

bunu bir enerji deposuna göndererek depolamaya rejeneratif frenleme 

denir. Şekil 4’te görüldüğü gibi akslardan gelen dönme kinetik 

enerjisi, elektrik motorunun jeneratör olarak kullanılması sonucu 

elektrik enerjisine dönüştürülür ve bu enerji aküde depolanır. Aksa 

bağlı olan bir elektrik motoru eğer aksı tahrik etmiyorsa, ki jeneratör 
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modunda iken etmez, o zaman aks için bir direnç (ters yönde tork) 

oluşturur, işte bu direnç frenlemeyi sağlar. Rejeneratif frenlemenin 

devreye girebilmesi için bir dizi şartların yerine gelmesi gerekir. Şekil 

5’te bu şartlar gösterilmektedir(Chanthanumataporn, S. 2011). 

 

Şekil 4. Konfigürasyon 

 
Şekil 5. Rejeneratif frenleme şartları 



MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2| 11 

 

 

 

Şekil 5’te görüldüğü üzere fren pedalı, akü ve elektrik motorundaki 

veriler sensörler vasıtasıyla okunur ve bu veriler fren kontrol ünitesine 

gönderilir. Veriler arasında ilk kontrol edilen fren pedalına basma 

hızıdır, bu hız fren pedalına yerleştirilen ve pedalın hareket miktarını 

ve hareket süresini ölçen bir sensör tarafından algılanır. Hareket 

miktarının hareket süresine bölümüyle pedalın hareket hızı elde edilir. 

Sürücü eğer fren pedalına önceden belirlenmiş bir PV hızından daha 

hızlı basıyorsa; bu, sürücünün ani frenlemeye ihtiyaç duyduğu 

anlamına gelir ve böyle bir durumda sonradan gelen diğer şartlar 

kontrol edilmeksizin hemen hidrolik frenleme yapılır. Buradan şu 

sonuç da çıkmaktadır: Ani frenlemenin gerekli olmadığı durumlarda 

fren pedalına sert basıldığında rejeneratif fren devreye girmeyecektir, 

dolayısıyla eğer trafik şartları uygunsa son anda fren yapmak yerine 

yavaş yavaş fren yapmak tercih edilmelidir. Eğer sürücünün pedala 

basma hızı önceden belirlenmiş bir PV hızından daha yavaş ise o 

zaman ‘birinci rejeneratif fren şartı’ sağlanmış demektir ve ikinci 

şartın kontrolüne geçilir. 

İkinci kontrolde kullanılan sensör birinci aşamadaki ile aynıdır ve 

pedal basma miktarına bakılır, çünkü pedal basma miktarı sürücünün 

ne kadarlık frenleme ivmesiyle durmak istediğinin bir göstergesidir. 

Eğer sürücü fren pedalına önceden belirlenmiş bir PX hareket 

miktarından daha fazla basıyorsa; bu, sürücünün z>0.3’lük bağıl 

frenleme ivmesi elde etmek istediği yani büyük bir frenleme ivmesiyle 

hızını azaltmak istediği anlamına gelir ve böyle bir durumda sonradan 

gelen diğer şartlar kontrol edilmeksizin hemen hidrolik frenleme 
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yapılır. Eğer sürücünün pedala basma miktarı önceden belirlenmiş bir 

PX hareket miktarından daha az ise o zaman “ikinci rejeneratif fren 

şartı” sağlanmış demektir ve üçüncü şartın kontrolüne geçilir. 

Üçüncü kontrolde akü doluluk oranına bakılır bu oran State of Charge 

(S.O.C.) olarak bilinir. Aküden bir sensör vasıtasıyla okunan bu değer 

fren kontrol ünitesine gönderilir. Akü’nün şarj seviyesi %50’nin altına 

düşmesin; %70’in üstüne çıkmasın istenir. SOC %70’in üstünde ise 

bu, akünün şarj edilemiyecek kadar dolu olduğu anlamına gelir ve 

rejeneratif frenleme yapılamaz, böyle bir durumda sonradan gelen şart 

kontrol edilmeksizin hemen hidrolik frenleme yapılır. Eğer akü 

doluluk oranı %50’nin altında ise o zaman akü şarj edilebilir demektir 

yani akü, elektrik motorunun jeneratör olarak çalışıp sağladığı akımı 

depolayabilecek durumda demektir, bu durumda “üçüncü rejeneretif 

fren şartı” sağlanmış olur ve dördüncü şartın kontrolüne geçilir. 

İlk üç şart gerçekleştiği taktirde elektrik motor tork kapasitesinin 

yeterli olup olmadığına bakılır. Şekil şelil 6’da görüldüğü gibi elektrik 

motorlarının torkları devir sayısı ile değişkenlik göstermektedir, düşük 

devirlerde daha düzgün bir karakteristik sergilerlerken devir arttıkça 

sağlayabildikleri tork düşer. Sürücü aracını yüksek devirde 

kullanıyorken fren yapmak isterse ve de ilk üç şart sağlanmışsa, 

sürücünün fren pedalına bastığı andaki devir sayısı elektrik 

motorlarının bağlı olduğu akslardan okunur, bu devir sayısında 

elektrik motorunun üretebileceği tork değeri bellidir, bu değer elde 

edilmek istenen frenleme ivmesini karşılamaya yetmiyorsa o zaman 

hemen hidrolik fren yapılır. Tork değeri istenilen frenlemeyi 
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sağlamaya yeterli ise “dördüncü rejeneratif frenleme” şartı da 

sağlanmış olur ve rejeneratif frenleme gerçekleşir. 

Fren sisteminde şartlardan herhangi biri sağlanmadığı için hidrolik 

fren yapılmaya başlanmışsa o fren çevrimi bitene kadar, yani sürücü 

ayağını fren pedalından çekene kadar, hidrolik fren yapılmaya devam 

edilir, araç hiçbir koşulda hidrolik fren yaparken rejeneratif frene 

geçiş yapmaz(Altındemir, E. 2008).  

 

Şekil 6. Elektrik Motor Tork-Devir Grafiği 

3. BULANIK MANTIK KONTROLÜ İLE REJENERATİF 

FRENLEME 
 

Rejeneratif Frenleme Sistemi; Hibrit Otomobillerde ve Elektrikli 

otomobillerde kullanılan elektrik motorlarının zıt elektromotor 

kuvvetinden kaynaklanan enerjisinin tekrar sisteme geri 

kazandırılması ve böylece daha yüksek sistem verimliliği elde 

edilmesi için kullanılabilir. Geri kazanılan enerji miktarı, hattın enerji 
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alma kapasitesi ve motorun çalışma durumu ile doğru orantılıdır. Bu 

enerji geri kazanım işlemi yapılmadığı takdirde, ısıya dönüşerek 

sistemin enerji hanesine kayıp olarak yazılır. Bu sistem ile kaybedilen 

enerjinin geri kazanılması ile sistem verimi ve sürüş menzilinin 

artması beklenmektedir. 

Otomobillerde rejeneratif frenleme sistemlerinin tasarımındaki en 

önemli ölçütleri; verimlilik, araç performansı, güvenlik, tamir 

kolaylığı ve otomobilin kesintisiz seyahat mesafesi olarak 

sıralayabiliriz. 

Araçta bulunan elektrik motorunun, araç üzerinde çalıştığı 2 mod yani 

motor ve rejeneratif mod gösterimi; 
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Şekil 7. Proje Akış Şeması  

Rejeneratif Frenleme Sisteminde çalışma düzeneği için kullanılan 

malzemeler: 

• Kurşun- Asit batarya 

• Gaz/ Fren pedalı 

• İşlemci 

• Sürücü+ Güç Katı  

• BLDC motor 

 

Bulanık Mantık kontrolü için tanımlanan üyelik fonksiyonları: 

 

• Araç Hızı 

• Batarya Şarj Durumu (SOC) 

• Frenleme Kuvveti 

• Batarya Sıcaklığıdır. 

 

Bu üyelik fonksiyonları kullanılarak oluşturulan kural tablosuna göre 

bir çıkış elde edilmektedir. Bu çıkış, bataryayı rejeneratif modda en 

verimli olarak şarj etme akımını vermektedir.  



16 | MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2 

 

4. REJENERATİF FRENLEME DENKLEMLER 

 

Aşağıda denklem 1 de faydalı frenleme sonucu birbirine paralel bağlı 

olan batarya ve süper kapasitöre aktarılan güç Pb, in ile ifade 

edilmektedir. Pb, in ifadesinin hesaplanabilmesi için öncelikle 2. 3. ve 

4. Denklemlerin sonuçlarının bulunması gerekmektedir. Denklem 2 de 

tekerlek grubunun atalet momenti, denklem 3 de aerodinamik 

sürükleme direnci kuvveti, denklem 4’te ise yuvarlanma direnci 

kuvveti hesaplanmıştır(Doğan, U. 2020).  
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5. REJENERATİF FRENLEME GÜCÜ AKIŞI DİYAGRAMI 

V(km/h) hızla giden, önden çekişli hareket halindeki aracın güç akış 

diyagramı şekil 8’deki gibidir. Bu diyagram hareket halindeki bir 

aracın frenleme sonrası güç akışını ifade etmektedir. Diyagram ön ve 
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arka tekerlekteki frenleme sonucu ortaya çıkan sürtünme kuvvetlerini 

ifade etmektedir. Frenleme enerjisinin yavaşlama hareketi sırasında 

belirli bir kısmı faydalı frenleme sayesinde jeneratör olarak çalışmakta 

olan motora iletilmekte, jeneratördeki güç bataryaya aktarılmaktadır. 

Bu aktarımlar esnasında kayıplar söz konusudur(Chanthanumataporn, 

S. 2011). 

 

Şekil 8. Rejenereatif Frenleme Güç Akış Diyagramı  

6. REJENERATİF FRENLEMENİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI 

Rejeneratif frenleme teknolojisinin en önemli avantajı, elektrik 

bataryasını doldurabilmesini sağlamasıdır. Ayrıca alışıldıktan sonra 

frene basmaya gerek kalmaz ve araç kolayca yavaşlar. 
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Dezavantajına bakılacak olursa rejeneratif frenlemenin bir tek kusuru 

bulunuyor. Gazdan ayak çekildiği anda araç fren yapmaya başladığı 

için fren ve frene bağlı parçalar, fosil yakıtla çalışan benzinli ya da 

dizel otomobillere göre çok daha hızlı eskiyor. 

Ancak kimi otomobil otoritelerine göre elektrikli araçların içerisinde 

çok az parça bulunması ve bakımların çok daha az masraflı olması 

gibi nedenlerle frenlerin erken yıpranması dezavantaj olarak 

görülmüyor. 

SONUÇ 

Faydalı frenleme sistemi elektrikli araçlar için çok önemlidir. 

Elektrikli araçlarda, elektrik motorunun sürücü vasıtasıyla uygun 

hızda generatör modunda çalışması sonucu faydalı frenleme enerjisi 

üretilir ve bu enerji elektrikli araç ile katedilebilecek mesafeyi 

arttırmak için süperkapasitör ve bataryada depolanır. Faydalı frenleme 

sistemini etkin bir şekilde kullanabilmek için ani yavaşlamalardan 

kaçınılmalıdır. Faydalı frenlemenin geçici süre depo edilmesinde 

süperkapasitörler kullanılmaktadır. Süperkapasitörler sayesinde sistem 

tarafından ihtiyaç duyulan yüksek akım gereksinimleri sağlanmış, 

sürekli şarj deşarjın bataryaya zarar verme riski minimuma 

indirilmiştir. Benzetim sonuçlarından görüldüğü üzere, faydalı 

frenleme sistemini ve süperkapasitörleri elektrikli araçlarda kullanmak 

önemli kazançlar sağlamaktadır. 
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GİRİŞ 

CNC Takım tezgâhlarının doğruluğu ve çalışma hassasiyeti, tezgâh 

üreten firmalar için önemli bir ticari rekabet unsuru, imalat 

sanayiindeki müşteriler için ise sahip olmak istedikleri tezgâhlarda 

yüksek performanslara ulaşabilmek için yine maksimum değerlerde 

bulunması istenen iki önemli kalite kriteridir. Ancak anlık değişen 

operasyon koşullarına karşın verimliliğin üst seviyelerde tutulması, 

çözülmesi oldukça zor problemler arasındadır. Özellikle uzay ve 

havacılık alanında talaş kaldırma oranlarının %80 üzerine çıktığı kaba 

işleme operasyonlarında maksimum kesme kapasiteli, yine talaş 

kaldırma oranlarının %10’un altına düştüğü son paso işlemlerinde ise 

maksimum hassasiyetin sürekli olması arzu edilir. Bu istikamette 

üretilen parçaların kalitesi ise tezgâh performansına son derece 

bağlıdır. Performansı hakkında bilgi sahibi olunmayan tezgâhlarda 

üretilen bileşenlerin doğruluğunu araştırmak için ölçme işlemleri 

geleneksel yöntemler kullanılarak her parçanın imalatından hemen 

sonra gerçekleştirilmesi zorunluluğunu doğurur. Doğruluğundan emin 

olunan bileşenlerin üretimi için en başta gerekli olan, hassasiyetine 

güvenilir ve verimliliği yüksek bir tezgâha ihtiyaç duyulur. Ancak 

yapılacak daha kontrollü ölçme prosesleri ve istatistiki matematiği 

kullanmakta en azıdan hurda parça oluşumunu önleyecek veya 

olumsuzlukların en aza indirgenmesi mümkün olacaktır. Sonuç olarak 

çalışma verimliliği artacak ve zaman israfı engellenerek birim 

maliyetler düşürülmüş olacaktır. 
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Takım tezgahı, proses ve kontrol sistemi arasındaki etkileşimin parça 

doğruluğu ve hassasiyeti üzerinde önemli bir etkisi vardır. Takım 

tezgâhının doğruluğu, tezgâhta istenen toleransları koruyarak arzu 

edilen şekil ve boyutlarda parçalar üretebilmesi ve istenen yüzey 

pürüzlülüğünü elde edebilmesi ile karakterize edilir. Tezgâh 

doğruluğu, bu tezgâhta üretilen bileşenlerin hassasiyetiyle paralel 

seviyelerdedir. Takım tezgâhının geometrik doğruluğu, kendi 

parçalarının şekli ve konumlarının ve karşılıklı hareketlerinin 

kesinliğidir. Dolayısıyla CNC tezgahlarda işlenen parçaların 

doğruluğu, tezgah hassasiyetine büyük ölçüde bağlıdır (Ivan Kurıc et 

al. 2012).  

Günümüzde, özellikle yeni ürünlerin imalatında ve süreç geliştirmede 

hassas mühendislik/mühendislikteki hassasiyetin rolü giderek 

artmaktadır(Melorose,J. et al. 2015; Yalçın, G. et al. 2018). Kararlı bir 

işlemle bile, tanımlanmış bir hedef değerden küçük sapmalara sahip 

ürünler üretilir. Bu durum kaçınılmazdır ve bu olguya doğal sapma adı 

verilir(Annika Larson). Bu nedenle yapılan araştırmalar, istenen hedef 

değerden küçük sapmalara veya hedef değere eşit bir ortalama değere 

sahip ürünler üreten daha kararlı üretim sistemlerini oluşturmaya 

yönelik ilerlemektedir(Yalçın, G. et al. 2018). Burada, bu sapmaların 

ne kadarının ölçülebilir ya da kontrol edilebilir olduğu sorusu 

gündeme getirilebilir (Mahsa,Sorbi 2017). 

Takım tezgâhında kesme işlemi yapılmadığı hallerde bile (tezgâh 

herhangi bir yüklenmeye maruz kalmasada) tezgâha ait bileşenlerdeki 

sürtünmelerden, montajda oluşabilecek kusurlardan, kontrol 
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sisteminden kaynaklı kusurlardan ve diğer kusurlardan doğan hatalar 

oluşur. Bu nedenle, takım tezgahlarının bakımı ve yapılacak işe 

uygunluğunun kontrolü optimum maliyetli üretim için son derecede 

önemlidir (Verl, A. et al. 2019). Buna mukabil günümüzde birçok son 

kullanıcı düzenli makine ve teçhizat bakımı için bütçe daraltmaktadır. 

Ancak bilinmelidir ki tasarruflarla geçirilen dönemlerden sonra 

işletme için daha yüksek maliyetlere yol açan problemlerle 

karşılaşılabilecektir. Düzenli olarak makine ve aksesuarların bakımı 

takım tezgâhlarının istenildiği gibi çalışması ve üretim takvimine 

uyum sağlanabilmesi için önemli bir gerekliliktir.  

Takım tezgahlarındaki verimlilik, doğruluk ve hassasiyete 

odaklanarak, nominal takım yolu üzerindeki kinematik hataların 

tahmin edilmesi ve böylece artan hassasiyetle daha ekonomik üretimin 

gerçekleştirilmesinin yolu geçmişte olduğundan daha sık araştırmalara 

konu olmaktadır (Yalçın, G. et al. 2016;2020). Bu nedenle yapılan 

çalışmada, bir işleme sisteminin kabiliyeti ile yakından ilgili olan 

takım tezgâhı hassasiyeti ve doğruluğu başka ifadeyle tezgâh 

rijitliğinin kontrolü üzerinde durulmuştur. Bu sayede literatürde 

varolan boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 

1. CNC TAKIM TEZGÂHI DOĞRULUĞU ve HASSASİYETİ 

Konvansiyonel veya modern imalat süreçlerinde talaş kaldırma 

işlemleri için kullanılan sistemler beş modüle sahiptir (Bkz. Şekil 1) 

(Archenti, 2011).  
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Şekil 1. Talaş kaldırma sistemi modülleri. 

 

Takım tezgahları, çok sayıda alt sistemleri içeren komplike bir 

mekatronik sistemdir. Genel itibari ile takım tezgahları elastik gövde 

yapısı, sürücüler ve kontrol sistemi olmak üzere üç alt sisteme sahiptir 

(Cotetiu, R. et al. 2005). Farklı geometrik yüzeylerin işlenmesi 

sırasında birbirleriyle kompleks bir şekilde etkileşim halindeki bu alt 

sistemlere ait düzlemsellik, doğrusallık, paralellik, eş merkezlilik gibi 

temel gerekliliklerin yetersizliği, işlenen yüzeylerin toleransları 

dahilinde olmayan şekil, boyut ve yüzey pürüzlülük değerleri üzerinde 

istenilen doğruluk ve hassasiyetin oluşmamasına sebep olurlar 

(Hibbert, David 2007; (Neşeli, S. et al. 2019). Takım tezgâhlarının 

imalat ve montajı aşamasında gerçekleştirilen tüm operasyonların 

kontrollü ve standartlara uygunluğu yani dolayısıyla statik 

hassasiyetlere dikkat edilmesi, üretimlerinin sonunda da proaktif ve 

öngörücü bir yaklaşımla bakım ve düzenli kontrollerinin yapılması 

istenilen bitmiş ürün hassasiyet ve doğruluğunun istenilen değerlerde 

oluşmasını sağlayacaktır. 

Bir takım tezgâhının hassasiyet derecesi, belirtilen toleransla 

karşılaştırıldığında, takım ucu konumunun teorik olması gereken 
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değerden sapma miktarıdır. Veya bitmiş bir parçanın boyut ve 

geometrik özelliklere uygunluk derecesi tezgâh doğruluğunun 

seviyesini verir. Hata olarak nitelendirilen bu sapmalar rastgele ve 

sistematik hatalar olmak üzere iki gruba ayrılır 

Rasgele (Random) hatalar: Aynı özellik için bir dizi test sonucu 

sırasında hatanın tahmin edilemeyecek şekilde değişen bir bileşenidir 

(Archenti, 2011). Rasgele hataların tespiti zor ve düzeltilmesi veya 

tamamen kontrol edilmesi imkansızdır. Çalışma koşullarındaki 

değişiklikler veya ortamdaki kararsızlık (sıcaklık değişimi) gibi dış 

müdahale hataları rasgele hataların nedenidir. Rasgele Hatalar ayrıca 

hassas hatalar olarak da adlandırılabilir. 

Sistematik hatalar: Aynı özellik için bir dizi test sonucu sırasında 

hatanın bir bileşeni olarak sabit kalan veya tahmin edilebilir bir 

şekilde değişen hatanın bir bileşenidir (Archenti, 2011). G kodlarını 

ölçüm analizine dayanarak düzeltip sistematik hataları telafi etmek 

mümkündür. 



30 | MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2 

 

 
Şekil 2. Rasgele ve sistematik hataların şematik gösterimi (Hibbert, David 2007) 

 

Bir takım tezgâhının toplam hacimsel doğruluğunu etkileyen faktörler 

ve bunların ilişkileri Şekil 3'te verilmiştir (International Vocablary, 

2021; Chen, J.S. 1995). Dört ana hata kaynağı mevcuttur. 

 
Şekil 3. Takım tezgâhı hata kaynakları 
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1.1. Geometrik Hatalar 

Geometrik hatalar, birbirine göre hareket eden yüzeylerin (bu yüzeyler 

seri kinematik tezgâhlarda (SKM) genellikle bir eksenin yörüngesinde 

bulunur) yarı statik doğruluğu ile ilgilidir. Bunlar vidalı mil 

eksenlerinin doğrusallık hatalarını, kılavuz yollarının düzlük 

hatalarını, makine kızaklarının açısal hatalarını ve makine eksenleri 

arasındaki ortogonallik hatalarını içerir (Oiwa, T. 2005). Paralel 

kinematik tezgahlarda (PKM) geometrik hatalar temel olarak 

montajdan ve mesnet ve uzuvların bağlantısı için kullanılan 

bileşenlerin uygunsuzluklardan kaynaklanır (Mekid, S. 2010). 

Üç eksenli dikey frezeleme SKM'si için her eksen, yedi hata bileşeni 

vermek üzere bir doğrusal hata, iki düzlük hatası, üç açısal hata ve bir 

kare hata sergiler. Sonuç toplam 21 geometrik hata bileşenidir (Bohez, 

E.L.J. 2002). Ayrıca, beş eksenli SKM (Verner, M. et al. 2005) için 18 

bağımsız üç hata makinesinden daha fazla olan 18 bağımsız geometrik 

hata bileşeni tanımlanmıştır. Bununla birlikte, PKM'de tripod için 24 

geometrik parametre (Chanal, H. et al. 2007) tanımlanırken, bir 

hexapod için 42 geometrik parametre tanımlanmıştır (Park, H.J. and 

Lee, S.W. 2002). Bu nedenle, bir takım tezgâhının serbestlik derecesi 

ne kadar yüksek olursa, makinedeki geometrik hatalar da o kadar 

yüksek olur. 

1.2. Termal Etki Kaynaklı Hatalar 

Bunlar çevresel sıcaklık değişimleri, tahrik motorlarından kaynaklı ısı, 

yataklardaki sürtünme ısısı, dişli ve diğer aktarma sistemlerinde 
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oluşan ısı ve kesme işleminden kaynaklanan ısının yol açtığı 

hatalardır(Ramesh, R. et al. 2003). Termal hatalar, sıklıkla abbé 

hatalarına yol açan açısal hatalara neden olurlar (Du, Z.C. et al. 2002). 

Doğrusal olmayan bir etkileşim sergilerler. Bu nedenle, kesin termal 

hata modellerinin teorik analizlerle elde edilmesi çok zordur (Slocum, 

A.H. 1992). 

1.3. Yükleme Kaynaklı Hatalar 

Yerçekimi etkisinin bir fonksiyonu olan işlenecek parçanın ağırlığı, 

makine bileşenleri kütlelerinin yer değiştirmesinden kaynaklanan 

eksen hızlanma yükü, kesme işleminden kaynaklanan kesme yükü gibi 

etkenler dağıtılmış ve/veya değişken seviyelerde takım tezgahı 

yapısında elastik zorlanmalara neden olurlar (Raksiri,C. And 

Parnichkun, M. 2004). Son işlemede kesme kuvvetinin küçük olduğu 

ve ortaya çıkan sapmanın ihmal edilebileceği bildirilmiş olmasına 

rağmen, yük kaynaklı hata telafisi üzerine yapılan çalışmaların daha 

yakın zamanda makine doğruluğunu arttırdığı bulunmuştur (Ratchev, 

S. et al. 2006; Vacharanukul and Mekid, S. 2005). 

1.4. Diğer Hata Kaynakları 

Diğer hatalar, parçaların sıkıştırılması, sabitleme, işlenmiş parçanın 

deformasyonu, makine yapısının titreşimi ve kontrolör hatası gibi 

sebeplerden kaynaklanabilir. İşlenmiş bileşenin genel hacimsel 

yanlışlığını etkiler. Bu nedenle, işleme hatalarının doğrudan ölçümden 

tahmin edilmesi zaman alıcı olacağından hacimsel değişimdeki 

sapmanın kontrolü ile hata tahmini yapmak tercih edilir. 
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2. TAKIM TEZGÂHI DOĞRULUĞUNUN İYİLEŞTİRİLME 

YÖNTEMLERİ 

Takım tezgâhı doğruluğunu artırmak için "hatadan kaçınma" ve "hata 

telafisi" olmak üzere iki genel yöntem kullanılabilir. Hatadan kaçınma 

tekniği, tasarım ve üretim aşamasında yanlışlıkları en aza indirerek 

doğru bir takım tezgâhı oluşturmaya yönelik genel bir yaklaşımdır. 

Bununla birlikte, hatalardan kaçınma yaklaşımı, yüksek derecede 

yatırım gerektirir. Literatürde hata telafisi üzerine yapılan çalışmaların 

eleştirel bir analizi, tezgah doğruluğunun iyileştirilmesi teknik olarak 

üç aşamadan geçebileceğini göstermiştir (Bohez, E.L.J. 2002): 

• Hata ölçümü 

• Hata tahmini 

• Takım yolu düzeltme 

2.1. Hata ölçümü 

Hata ölçümü ve tahmini karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş 

durumdadır; bu nedenle, hata tahmin prosedürü olarak birlikte ele 

alınabilir. Takım tezgâhı doğruluğunu hata telafisi kriterine bağlı 

iyileştirme aşamaları iki kategoriye ayrılabilir. Birincisi, hatanın bir 

talaş kaldırma işleminden önce veya sonra ölçüldüğü ve sonraki 

işlemler sırasında işlemi değiştirmek veya yeniden kalibre etmek için 

kullanıldığı çevrimdışı bir yaklaşımdır. Bu kategori, tüm işleme ve 

ölçüm işlemlerinin oldukça tekrarlanabilir olduğunu varsayar. 

Çevrimiçi hata telafisi olarak bilinen diğer yöntem, işlemin 

tekrarlanabilirliğini varsaymaz. Bu yöntemin avantajı, hata telafisi 
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teknikleri kullanılarak nispeten düşük doğruluğa sahip bir tezgahta 

daha yüksek bir doğruluk derecesinin elde edilebilmesidir 

(International Voc. 2021). Bu yöntem, günümüzde endüstride yüksek 

doğruluk, düşük maliyet ve yüksek üretim oranının bir 

kombinasyonunu içerdiği için arzu edilmektedir. Takım tezgâhı 

hassasiyetini telafi tekniği ile arttırmak için, işlenmiş parçanın hatasını 

doğrudan ölçmek ve sapmış takım yolunu çevrimiçi olarak düzeltmek 

tercih edilir (Vacharanukul and Mekid, S. 2005; Binali, R. Et al. 

2018). 

2.2. Hata tahmini 

Doğru ölçüm ve hataların tahmini hata telafisinin önemli bir 

parçasıdır. İşlenmiş bir parçanın gerçek geometrisinin gerekenden 

sapma derecesinin belirlenmesini içerir. Hata ölçümü ve kestirimi için 

benimsenen tekniğin doğruluğu, tüm bileşen sisteminin doğruluğunun 

temel belirleyicilerinden biridir. Bu nedenle, ölçüm ve tahminde daha 

yüksek hassasiyet için ciddi bir çaba gösterilmelidir. Hata tahminine 

yaklaşımın genel içeriği aşağıdaki gibi şekilde özetlenebilir 

(International Voc. 2021): 

• İşleme hatalarının tanımlanması ve karakterizasyonu 

• Ölçme yönteminin, ölçü aletlerinin türlerinin ve ölçümlere göre 

optimal konumlarının belirlenmesi 

• Hata ölçümü 

• Doğrudan ölçüm cihazlarından veya dolaylı olarak bir hata 

modelinden hatanın tahmini. 
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2.3. Takım yolu düzeltme 

Bir takım yolu, kesici konumlarının bir sırası olarak düşünülebilir. 

Kesicinin bulunduğu her konumda (örnekleme noktası), kesici takımın 

koordinatı iki bölümden oluşur - "nominal" takım temas noktası ve 

gerçek temas noktası. "Nominal" takım konumu, talaş kaldırma işlemi 

için G kodunda tanımlanan takım yolunu izleyen kesici konumu ile 

temsil edilir. İşleme sırasında hacimsel hata, kesici konumun ideal 

konumdan gerçek konum olarak belirtilen yanlış konuma sapmasına 

neden olur ve böylece işleme doğruluğunu bozar. Öngörülen hacimsel 

hata tahmin edildikten sonra, bir takım yolu düzeltme metodolojisi 

geliştirilir. Bu gelişmenin SKM veya PKM'deki temel fikri, istenen 

pozisyon yerine takımın ulaştığı asıl pozisyon nedeniyle oluşan hatayı 

ortadan kaldırmaktır. Bu, ilk telafi edilmiş pozisyonlar nedeniyle daha 

fazla hata olasılığını hesaba katarak tek bir adımda veya yinelemeli 

olarak yapılmıştır. Hata telafisi konumu daha sonra G kodu talimatının 

manipülasyonu yoluyla hareket komutlarına dönüştürülür. Sonuç 

olarak, hata telafisinden sonra, değiştirilmiş kesici pozisyonunu 

tanımlayan yeni bir komut satırı, nominal kesici konumunun yerini 

alır. Düzeltilmiş takım yolu, daha sonra talaşlı imalat için kontrol 

cihazından değiştirilmiş komutun sürücü sistemine gönderilmesiyle 

uygulanır ve bu işlemler çevrimdışı veya çevrimiçi yapılabilir 

(International Voc. 2021). 
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SONUÇLAR 

Takım tezgâhının doğruluğunu sürekli olarak iyileştirmenin yollarını 

arama ihtiyacı, mevcut stratejileri yeniden incelemenin temelini 

oluşturur. Kapsamlı olduğuna inanılan bu çalışma, okuyuculara takım 

tezgâhı doğruluğunun arttırılması konusundaki temel çalışmalar 

hakkında güncel bilgiler vermeyi amaçlamıştır. Bu makale takım 

tezgâhı doğruluğunun arttırılması prosedürlerine basit bir şekilde 

teknik bir bakış sağlar. Bilinmelidir ki hiçbir takım tezgahı sıfır hatalı 

ürün çıkartamaz. Burada verilen yaklaşımların geliştirilerek 

uygulanması, ancak ölçüm cihazlarının toleransları dâhilindeki 

değerlerde hatasız iş çıkarma durumları için kabul görecektir. 
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ELEKTRİKLİ/HİBRİT ARAÇLARDA KULLANILAN 

SÜRÜCÜ DEVRELER 

1. ELEKTRİKLİ/HİBRİT ARAÇLARDA KULLANILAN 

BAŞLICA ELEKTRİK MOTORLARI 

Tüm motorların çalışması genel olarak iki prensibe dayanmaktadır; 

- Amper yasası : Kısaca Manyetik bir alan içine yerleştirilmiş, 

içinden akım akan bir iletkene etki eden kuvveti açıklayan 

kanundur.  

- Faraday yasası: Kuvvet çizgilerine dik olarak hareket ettirilen 

bir iletken saniyede kestiği akıya bağlı olarak bu iletkende 

endüklenen emk’yı açıklayan kanundur. 

Öyle ki bu yasalara göre elektrik motorları iki ana kısımdan oluşur; 

Genel olarak bobine sarılmış bir grup iletken ile kalıcı bir mıknatıstan 

oluşmaktadır. Bobine elektrik uygulanarak bir mıknatıs olur ve 

mıknatısların aynı türden kutupları itmesi ve zıt türden kutupları 

çekmesine bağlı olarak bir dönme hareketi sağlanır. 

Otomotiv sektöründe hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 

tahrik amaçlı kullanılan motorlarda çeşitlikler ortaya çıkmıştır. 

Otomotiv sektöründe kullanılan elektrikli motorların genel 

sınıflandırılması şekilde gösterildiği gibidir. 
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Şekil 1. Elektrik motorları genel sınıflandırması[1]  

Elektrikli araçlarda kullanılan Elektrik Motorlarına kısaca bakacak 

olursak;(Yoldaş, M. et al. 2020) 

1.1.  DOĞRU AKIM ELEKTRİK MOTORLARI 

Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştüren elektrik makinesidir. Doğru akım motorlarına DA motor 

veya DC motor da denilmektedir.  

Doğru akım motorların yol alma momentleri yüksektir. Devir sayıları 

ayarlanabilir. Devir yönü değiştirilmek istendiğinde rotora uygulanan 

gerilimin polaritesi değiştirilir. (+ ve – uçlar ters bağlanır.) 

Doğru Akım Motor Çeşitleri; 
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a. Fırçalı Doğru Akım Motoru: 

Fırçalı DC motorlarda rotor sargılarına akım, kollektör-fırça 

mekanizması sayesinde iletilir. Uygun maliyetli ve kolay motor 

yönetiminden dolayı yaygın bir şekilde kullanılır. Kollektör ve fırça 

kullanımından kaynaklı olarak motorlarda zamanla aşıntı ve 

kıvılcımlar meydana gelir. Bu durum motor veriminin zamanla 

düşmesine neden olmaktadır. İlk geliştirilen araçlarda tahrik amaçlı 

kullanılmaktadır. (Gülova, 2021; Yoldaş, M. et al. 2020) 

b. Fırçasız Doğru Akım Motoru (BLDC): 

“Fırçasız doğru akım motor terimi; AA makinanın, yarıiletken 

invertörün ve rotor konum sensörünün bir kombinasyonunu 

isimlendirmek için kullanılır.” (Güngör, B. 2004) 

Fırçalı DC motorların veriminin düşük olması ve bakım gerektirmesi 

gibi dezavantajlarından dolayı fırçasız DC motorlar geliştirilmiştir. 

Kollektör-Fırça mekanizması kullanılmadığı için bunlara fırçasız DC 

Motor (Brushless DC Motor-BLDC) denilmektedir. Rotor manyetik 

alanı için kalıcı mıknatıslar, stator manyetik alanı için sargılar 

kullanılır. Çalışması için bir elektronik denetleyici içeren kontrol 

sistemine ve rotor konumunu algılamak için sensörlere ihtiyaç vardır. 

Sensör olarak optik veya Hall-effect sensörler kullanılır. Yüksek 

verim, yüksek başlangıç torku ve sessiz çalışma özelliklerinden dolayı 

elektrikli taşıtlarda tahrik amaçlı kullanılmaktadır(Gülova, 2021). 

Fırçasız DC motorların çalıştırılmaları ve kontrolü zordur. Bu 

motorlar, yapıları gereği elektronik olarak kontrol edilir ve doğru akım 
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komütasyonu için kontrol işleminde rotor pozisyon bilgisi 

gerektirirler(Aydoğdu, Ö. 2021) 

İç rotorlu (İnrunner BLDC) ve Dış rotorlu (Outrunner BLDC) olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

c. Fırçasız Doğru Akım Motoru (BLDC): 

DC motorlar çalışırken akımları kesilince devir sayıları hemen sıfır 

olmaz. Motorun ataletinden dolayı mil bir miktar daha döner. İşte bu 

nedenle hassas hareket istenen endüstriyel donanımlarda (yazıcılar, 

robotlar vb.) DC motorlar yerine adım motorlar kullanılır. Adım 

motorların rotoru doğal mıknatıstandır. Statorlarında ise modeline 

göre çeşitli sayılarda bobin mevcuttur. Adımlı dönüş yapan adım 

motorlarının güçleri 1-1000 W, devirleri 0-3000 d/d, dönme 

adımlarının açı değerleri 0,72o-15o arasında değişmektedir(Özdemir, 

A. 2021). 

d. Servo Motorlar  

1 devir/dakikalık hız bölgelerinin altında bile kararlı çalışabilen, hız 

ve moment kontrolü yapan yardımcı motorlardır. Servo motorların AC 

ile çalışan modelleri fırçasız, DC ile çalışan modelleri ise fırçalıdır. 

Bunlar, elektronik yapılı sürücü/programlayıcı devrelerle birlikte 

kullanılırlar. Günümüzde yapılan servo motor çalıştırma sürücüleri 

tamamen mikroişlemci kontrollü ve dijital yapıdadır (Özdemir, A. 

2021; Terzioğlu, H. et al. 2019). 
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Servo, Mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme 

kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak 

tanımlanabilir. Dolayısıyla herhangi bir motorun AC veya DC veya 

Step motor olması, gerekli sensörler vasıtasıyla servo motora 

dönüştürülebileceği anlamına gelir. Genel olarak Servo motorlar, 

uygulanan gerilime bağlı olarak ikiye ayrılır. Bunlar; 

AC Servo Motorlar: 3 fazlı servo motorların hız kontrolü, PWM 

(Darbe/Pals genişlik modülasyonlu) sinyalinin darbe/pals vasıtasıyla 

frekansa dönüştüren devresi ile sağlanır. 

DC Servo Motorlar:  Sabit kutuplu manyetik alanı sağlamak için DC 

kaynak kullanılır. Endüviye ise değişken bir gerilim verilir. Bu iki 

gerilimin dolaştırdığı akımların oluşturduğu manyetik alanlar birbirini 

iterek dönüşü başlatır (Özdemir, A. 2021). 

1.2.  ALTERNATİF AKIM MOTORLARI 

Alternatif Akım (AC) Motorları, alternatif akım kaynakları (tek fazlı 

veya üç fazlı) kullanılarak sürülen bir elektrik motorudur. Rotor ve 

stator olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Çoğunlukla çok 

fazla torkun gerekli olduğu endüstriyel ve ağır hizmet 

uygulamalarında kullanılır. 

a. Asenkron (Endüksiyon) Elektrik Motorları 

Stator sargılarına uygulanan Alternatif akım elektrik enerjisini 

mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarmak için rotorun 

ihtiyaç duyduğu gerekli enerjiyi manyetik akı yoluyla statordan alır. 
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Bu teknik ile çalışan Alternatif akım motorlarına Asenkron motor adı 

verilir. Asenkron motorlarda milin dönüş hızı stator döner manyetik 

alanından az geridedir. Asenkron motorların verimini, tork ve gücü 

etkileyen etkenlerin en başında elektriksel parametreler gelmektedir. 

Bu parametreler ortam şartları ve şebekedeki farklılıklar ile anlık 

değişimler gözlemlenmektedir. Aynı zamanda motorların sürme 

yöntemleri parametrelerle direk ilişkili olduğu için üzerinde asenkron 

motorların tasarımından bugüne kadar çalışmalar devam etmektedir.  

Motorların yapısı ve sürmesi üzerinde oldukça etkili olan ve çalışma 

şartları ve çevresel etkilerden etkilenerek değişkenlik gösteren bu 

parametrelerin tespiti için enerji sistemindeki etkenler incelenmiştir 

(Ağaçayak, C. et al. 2020;Terzioğlu, H. et al. 2019). 

Bu çalışmalar üzerine çeşitli motor üzerinde sürme yöntemler 

geliştirilmeye çalışmıştır (Terzioğlu, H. et al. 2019). 

 

b. Senkron Motorlar 

Sabit kısım olan Statora üç fazlı AC akım uygulandığında statorunda 

oluşan döner alan ile döner kısım olan rotorun kutupları kilitlenmez ve 

rotor dönmez, kutupların kilitlenmesini sağlamak amacıyla senkron 

motorlara yol verilerek dönen rotor sabit kutupları, döner alan 

kutupları ile kolayca kilitlenerek rotorun stator döner alan hızıyla 

dönmesi sağlanır. Bu şekilde yükü değişmesine rağmen devir sayısı 

değişmeyen motorlara Senkron motor adı verilir. Senkron motorların 

boşta ve yükte devir sayıları sabittir.  
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MOTOR SÜRÜCÜLERİ 

Cer Sistemi; Elektrikli araçlarda elektrik motoru, güç 

transformasyonunu sağlayan güç dönüştürücüsü ve elektrik motor 

sürücülerinden oluşan sisteme cer sistemi adı verilir. Cer sisteminin 

seçimi, araçların özelliklerine, enerji kaynağına ve sürücü 

beklentilerine göre gerçekleştirilir.  

Sürücü beklentileri: Maksimum hız, hızlanma ivmesi, farklı eğimlerde 

beklenen tork kabiliyeti, Frenleme, Aracın durmadan alabileceği 

maksimum mesafedir. 

Araç Özellikleri: Aracın konforu, hacmi, yük taşıma kabiliyeti ve 

ağırlığıdır. 

Enerji Kaynağı: Batarya, Yakıt Pili, Hibrit araçlarda enerji kaynakları 

ve kapasitörlerdir. 

Cer Sistemlere sahip araçlar, geniş hız aralığına, düşük hızlarda 

yüksek momente, düşük momentlerde ise yüksek hızlara sahip 

olabilmelidir. 

Elektrikli/Hibrit araç güç sisteminde yer alan/kullanılan 

dönüştürücüler ve araç motor sürücüleri şu şekilde gösterilebilir; 

 

 



50 | MÜHENDİSLİK ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2 

 

           
-a-           -b- 

          
-c-           -d- 

Şekil 2. a-Bataryalı elektrikli b- Seri Hibrit c- Paralel Hibrit d-Seri-Paralel hibrit 

araçlarda yer alan dönüştürücüler[1]  

1834’te ilk DC motor’u yapan demirci olan Thomas Davenport aynı 

tarihte pille çalışan bir elektrikli motoru geliştirdi. Küçük bir model 

arabayı çalıştırmak için icat ettiği DC motoru kullandı. 1837’de bir 

elektrikli makine üzerinde ilk Amerikan patentini aldı(Thomas D. 

2021). 

Günümüzde elektrikliaraçların batarya sistemleri ve yönetim 

sistemleri üzerine çalışmalar hızla devam etmektedir (Camille Jenatzy. 

2021). 

Camille Jenatzy 1899’da saatte 100 km hıza ulaşan ilk insan olmuştur. 

(Camille Jenatzy. 2021). 

Türkiye’de ilk kez otomotiv sanayi ürünleri üretimi 1954 yılında Türk 

Willys Overland Ltd.’nin orduya jip ve kamyonet üretmesi üzerine 

başlamıştır. Söz konusu yatırımı, 1955 yılında Türk Otomotiv 
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Endüstrisi A.Ş.’nin kamyon fabrikası ve daha sonra Otosan ve 

Çiftçiler A.Ş’nin ikinci ve üçüncü kamyon fabrikaları izlemiştir. 

Otobüs üretimi ise 1963 yılında İstanbul Otobüs Karöseri San A.Ş. 

tarafından Magirüs otobüslerinin montajı ile başlamıştır.  

İlk Türk otomobili ise 1961 yılında Eskişehir Devlet Demiryolları 

Fabrikasında üretilmiştir. “Devrim” adı verilen söz konusu otomobil 4 

adetlik prototip üretimle sınırlı kalmıştır. Söz konusu yıllarda talebin 

5.000 adetin altında olduğu düşünülürse, talep yetersizliği nedeniyle 

ekonomik ölçeğin çok altında bir üretimin yapılamayacağı 

gerekçesiyle üretimi sürdürülememiştir. 

Otomobilde ilk ciddi üretim 1966 yılında Anadol üretimi ile 

başlamıştır. Yıllık üretimi en fazla 7200 adet olan Anadol marka 

otomobil üretimi 1982 yılına kadar devam etmiş ve toplamda 87000 

adet üretilmiştir. (Bedir,A.,Uzmanı,P.  2021). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrik araç üzerine yapılan 

çalışmalar verimini vermekte ve sonuçları bugün elektrik araçlarda 

üretim aşamasına gelerek görmekteyiz.  Hala batarya sistemlerinin 

daha verimli kullanılabilmesi açısında elektrikli araç aerodinamiği 

üzerinde, aracın ivmelenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi için 

süspansiyon sistemleri, direksiyon sistemi gibi bir çok konuda gelişme 

ve araştırmalar devam etmektedir(Gülgün,T. et al. 2020; Kaya,Y. et 

al.2020;Bozkır, M. et al . 2020). 
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Elektrikli Otomobillerde Kullanılan Çekiş Motorları 

Elektrikli otomobillerde ağırlıklı beş temel tip elektrikli çekiş motoru 

kullanılmıştır. Bunlar; 

a- Fırçalı DC Motorlar (DCM) 

b- Asenkron Motorlar (ACIM) 

c- Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar (PMSM) 

d- Fırçasız DC Motorlar (BLDC) 

e- Anahtarlamalı Relüktans Motorlar (SRM) 

Elektrikli motorların iç yapıları şekilde gözüktüğü gibidir.  

 

Şekil 3. Elektrikli otomobillerde kullanılan motorların iç yapıları [10] 

Elektrikli Motor Sürücülerinin Genel Karakteristikleri 

Bir elektrik motor sürücüsünün temel fonksiyonu, tekerlekleri 

yürütmek için batarya besleme sisteminden elektrik enerjisini mekanik 

enerjiye dönüştürmektir (Demir,M.F., Kaymaz, H. 2020). 
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Elektrikli araç uygulamalarında ucuz olmaları, verimli olmaları ve 

rotor bakır kayıplarının olmamasından dolayı en çok tercih edilen 

motor, sincap kafesli asenkron motorlardır.  

Kontrol zorluklarının olmasına rağmen, hafif, kompakt, yüksek 

verimlere sahip olması, bakıma ihtiyaç duymamaları, elektronik 

olarak devir kontrollerinin yapılabilmesi, devir yönlerinin 

değiştirilebilmesi gibi sebeplerden dolayı da Fırçasız DC (BLDC) 

motorlar da kullanılmaktadır. 

Sabit mıknatıslı kutuplara sahip Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar 

(PMSM), hiç dişli olmadan geniş bir hız aralığında 

çalıştırılabildiğinden ve kompakt boyutu nedeniyle tekerlek içi 

uygulamalar için oldukça uygun olmasından dolayı elektrikli araçlarda 

kullanılmaktadır. 

Anahtarlamalı Relüktans Motor (SRM), hem statoru hem de rotoru 

çıkık kutuplu bir yapıya sahiptir. Unipolar invertör tarafından ürettiği 

akım ile sürülür. Rotorunun sargısız olması ve statorunun toplu 

sargılara sahip olması nedeniyle basit yapılıdır. Rotorlarında kalıcı 

mıknatıs veya sargı bulundurmazlar. Bu nedenle oldukça yüksek 

hızlara ulaşırlar. Anahtarlı Relüktans motorun düzgün bir şekilde 

çalışabilmesi için sürekli bir moment üretilmesi gerekir. Sürekli 

moment üretilmesi rotor ve stator kutbunun konum algılayıcılar ile 

izlenip uygun faz sırasıyla beslenmesine bağlıdır.  

Anahtarlamalı Relüktans Motor, elektrikli araç uygulamaları için; 

rotorunun fırçasız olduğu için yüksek hızda çalışabilmesi, Yüksek güç 
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ve momente sahip olması, sadece statorunda sargı olması nedeniyle 

kolay soğutulabilmesi, Fazlarının birbirinden bağımsız olması 

nedeniyle fazlardan birinde meydana gelen arızaya rağmen motorun 

çalışmasına devam edebilmesi ve veriminin yüksek olması gibi 

avantajlarından dolayı elektrikli araçlarda kullanım alanı bulmaktadır 

(Kumar, M., Moulik, B. 2021). 

Elektrikli Araç (EV) motor sürücülerinden istenen özgün 

karakteristik özellikleri (Kaymaz, H., Demir, F.M. 2020): 

1. Düşük akustik gürültü 

2. Anında hızlanma için - Anlık yüksek güç  

3. İlk hızlanma için yüksek başlangıç torku 

4. Maksimum sıkıştırma hızı için yüksek güç çıktısı 

5. Sollama ve yokuş tırmanma için Hızlı ve yüksek Tork yanıtı 

6. Yüksek güç ve tork yoğunluğu 

7. Geniş sabit tork ve sabit güç alanı 

8. Geniş bir hız ve Tork aralığı için yüksek verimlilik 

9. Araç ortamı için yüksek güvenirlilik ve sağlamlık 

10. Düşük hızda sürünme ve yüksek hızda seyri kapsayan geniş hız 

aralığı 
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11. Uygun maliyet 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Elektrikli Araç motor sürücülerinin Tork-Hız Karakteristik Eğrisi(Kaymaz, 

H., Demir, F.M. 2020)  

Şekil’deki gibi, yüksek tork çalışırken gereklidir.  Hızlandıkça tork 

düşeceğinden, sabit güçte çalışması istenir.  

Elektrikli Araç (EV) motor sürücüleriyle ilgili özgün zorluklar şunları 

içerir[21]: 

1. Çok çeşitli hız kontrolü gerekli 

2. Motor sürüş sisteminin güvenirliğinin hayati önem taşıması 

3. İzlenmesi gereken Tork doğruluğu 

4. Motor tahrik sisteminin verimliği 

5. Maksimum motor hız limitleri 
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6. Azaltılması Gereken Tork Dalgalanması 

Elektrikli Araç (EV) motor sürücü sisteminin akıcı sürüş döngüsü için 

AC Motor ve Pil gibi DC güç kaynakları arasındaki güç akışını 

kontrol etmek çok önemlidir. Bu motorlar, motordan daha iyi yanıt 

almak için hızlı ve hassas güç elektroniği dönüştürücüleri ve 

kontrolörlerine ihtiyaç duyarlar(Wang, D.F. et al. 2013). Bu güç 

elektroniği sürücülerinin kullanılmasının iki temel amacı 

vardır(Ağaçayak, A.C. 2020). 

1. Verimliliği iyileştirmek için geleneksel mekanik ve hidrolik 

sürücüleri değiştirmek, 

2. Yolcular için, çoklu denetim, gözetim işlevleri ve sürüş konforu 

sağlamaktır.  

Yaygın olarak kullanılan bazı elektrikli araç (EV) motor sürücülerinin 

kullanımı, avantajları, dezavantajları ve yaygın kullanılan kontrol 

şemaları Tablo-1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Elektrikli Araç (EV) sürücüleri ve Kontrol Teknikleri(Thomas Devanport 

2021).  

Motor 

sürücü Tipi 

Avantajları Dezavantajları Kontrol Teknikleri 

BLDC 

Motor 

Sürücüleri 

hafif & küçük 

Normal hızın birçok 

katına ulaşabilir. 

Stabil güç aralığı 

düşük 

Verimlilik hıza 

bağlı 

Akı zayıflatıcı hız 

kontrolü  

Doğrudan Moment 

kontrolü 

PMSM 

Sürücüleri 

Verimli & kompakt 

Dişliler olmadan 

kullanılabilir. 

Geniş hız aralığı 

Yüksek Güç/Ağırlık 

oranı 

Yüksek hızlarda 

demir kaybı 

yüksektir. 

PM yapmak için 

kullanılan 

topraklama 

metalinin maliyeti 

yüksektir. 

Alan Yönelimli 

Kontrol  

Rotor akı referansı 

dahilinde  

Tork Kontrolü 

(DTC)  

Sabit referans 

dahilinde 

Asenkron 

Motor 

Sürücüleri 

Yüksek çıkış momenti 

Düşük maliyet 

Yüksek hız 

Düşük Bakım 

Düşük hızlarda 

zayıf güç. 

başlangıçta yüksek 

manyetizma ani 

akımı 

Vektör kontrollü 

Sabit referans 

dahilinde  

Skaler veya V/f 

kontrol  

SRM 

Sürücüleri 

İstenen Stabil çıkış 

güç aralığı  

Yüksek Hız 

Gürültülü,  

Büyük & Ağır 

 

Kendinden ayarlı 

adaptif kontrol 

Kullanılan Genel Kontrol Teknikleri 

Elektrikli Araç (EV) sürüş şartlarında gereken performansı elde etmek 

için kullanım şartlarına uygun kontrol teknikleri kullanmak gereklidir. 

Elektrikli Araç (EV) motor modelleme parametrelerinde yer 

alabilecek yanlışlıklar, kontrol performansını büyük ölçüde 

etkileyebilir. Skaler, Vektörel ve diğer akıllı kontrol teknikleri 

hakkında araştırmalar halen yapılmakta olup genelleştirilmiş ve özel 

kontrol tekniklerinden bazıları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 5. AC motor sürücü kontrol tekniklerinin sınıflandırılması (Thomas Devanport 

2021). 

Hem geleneksel hem de gelecek yaklaşımların temel özellikleri ile 

ilgili araştırma makalelerinin listesi Tablo II’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Farklı Kontrol Teknikleri  

Kontrol Tekniği Alt Türler Ana Özellikler 

Skaler Kontrol V/f kontrol  Uygulaması kolay düşük maliyetli 

bileşenler 

Vektörel 

Kontrol 

Alan odaklı kontrol  Stator akımının bölünmesiyle hız 

ve torku ayrı ayrı kontrol etmek 

için kullanılır. 

Çok hassas kontrol sağlar. 

Doğrudan Tork 

Kontrollü  

PID, Adaptif kontrol olarak SRM 

kontrolü için kullanılır. 

Ana Özellikler DTC+NN 

DTC+SVM 

Bulanık  

Genetik algoritma & 

Parçacık dürüsü 

optimizasyonu 

DTC-SVM, moment ve akıdaki 

dalgalanmaları azaltmak için sabit 

bir anahtarlama frekansında çalışır. 

Tahmin tabanlı Model tahmini kontrol 

DTC+MPC  

Giriş açısal şaft hızı (Ωm), kontrol 

edilen değişkenlerin gelecekteki 

davranışlarını tahmin etmek için 

verilen stator akısı ve moment 

tahminine dayalı model 

Sağlam kontrol 

tabanlı 

Robust kontrol  

Kayan mod kontrolü 

(SMC) 

Robust dalgacık- kayan 

sinir ağı 

Mod kontrol 

SMC, üstel erişime varma yasasın 

dayanır. 

Hızlı tepki verir. 

 

ELEKTRİKLİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ 

Alternatif akım motorlarının kullanımı basit, sağlam, maliyeti az ve 

bakımı ucuzken, Doğru Akım motorlarının hızlı moment tepkisi ve hız 

doğruluğu bulunmaktadır. 

Fırçalı DC Motorlar (DCM) ve sürücüsü  

En eski ve en basit motorlardan biri olan DC motorlar, başlangıç tork 

kapasitesi yüksek, hız kontrolü kolay, ani yük değişimlerine dayanıklı, 
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motor torku çektiği akımın karesiyle doğru orantılı olarak değişmeleri 

avantajları arasında yer alır. Bu özelliklerinden dolayı demir 

yollarında sıkça kullanılmaktadır.  

Komütatöre temas halinde olan fırçaların mekanik 

aşınması/yıpranması, sürtünmeden dolayı ısının ortaya çıkmasıyla 

oluşan enerji kaybı, arıza oranlarının yüksek olması dezavantajları 

arasında yer alır. (Gülgün, T. et al. 2020)  

DC motorların devir sayısı motora uygulanan gerilim ile 

değiştiğinden, elektrikli araç (EV) uygulamalarında motor hızı değişen 

gerilim ile ayarlanır. Fırçalı DC motorlar uygulanan gerilime ve 

ihtiyaç duyulan güce bağlı olarak 2,4 veya 6 kutuplu olabilir. Şönt 

veya seri alan sargılarına sahip olabilir. Seri motorlar sönt motorlardan 

daha iyi kontrol edilebilir. Harici olarak uyarılan DC motorlar, 

ayrıştırılmış akı ve tork kontrol özellikleri nedeniyle alan zayıflaması 

için doğal olarak uygundur. Ancak, komütatör ve fırçalar arasındaki 

sürtünme, maksimum motor hızını kısıtlamaktadır (Terzioğlu,H. et al. 

2021).  

DC MOTOR SÜRÜCÜLERİ [16] 

DC motor sürücüleri, DC motorun kontrol basitliğinden dolayı 

avantajlı bir konumdadır.  DC motor çeşitleri arasından sargıları ve 

alan akıları bağımsız olarak kontrol edilebildiğinden dolayı yabancı 

uyartımlı DC motorlar en yüksek kontrol edilebilirliği sunarken, seri 

DC motorlarda bobin ve alan akılarının aynı olmaya zorlandığından 

bu konuda pek esnek değildir. Bu nedenle yabancı uyartımlı DC 
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motorlar ile seri DC motor seçiminde karakteristikleri göz önünde 

bulundurularak motor sürücüsü ve motor kontrol kabiliyetine dikkat 

etmek önemlidir. 

 

Şekil 6. Dört bölgeli sıfır-Voltaj geçişli DC-DC dönüştürücü 

 

Şekil 7. Dört bölgeli sıfır-akım geçişli DC-DC dönüştürücü 

HIZ KONTROLÜ [16] 

Genel olarak DC motor sürücülerinin hız kontrolü iki yöntemle 

gerçekleştirilebilir: 

a- Endüvi gerilim kontrolü 

b- Yabancı uyartım akı Kontrolü 
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DC motorun endüvi gerilimi düşürüldüğünde, armatür akım ve 

dolayısıyla motor torku azalır, böylece motor hızı düşer. Buna 

karşılık, ne zaman endüvi gerilimi artarsa, motor torku artar, böylece 

motor hızı artar.  Gerilim kontrolü altındaki endüviye ait yabancı 

uyartımlı DC motorların ve seri DC motorların Tork-Hız özellikleri, 

sırasıyla düz çizgilerle şekilde olduğu gibi gösterilmiştir.  

Motorların, doğal karakteristikleri altında herhangi bir Tork-hız 

karakteristiği için çalışabileceği gözlemlenebilir. Ayrıca bu 

özelliklerin eğimi hıza bağlı olarak değişmez. İzin verilen maksimum 

endüvi akımı sabit kaldığından, endüvi gerilim kontrolü tüm hızlar 

için maksimum tork kapasitesini koruma avantajına sahiptir. Ancak 

Endüvi gerilimi anma değerinin üzerine daha fazla yükseltilemeyeceği 

için bu kontrol sadece DC motor sürücüsü taban hızının altında 

çalıştırıldığında kullanılır. 

Endüvi gerilimi sabitken DC motorun DC motorun alan gerilimi 

zayıfladığında , motorun zıt EMK’sı da azalır.  Düşük endüvi direnci 

nedeniyle Endüvi akımı, azalan Zıt EMK nedeniyle çok daha fazla 

artar. Böylece ek motor torku hızın artmasına neden olur.  

Uyartım sargısının akısı kontrolü altına alındığında, yabancı uyartımlı 

ve seri DC motorlara ait Tork-hız karakteristikleri, sırasıyla aşağıda 

yer alan şekillerde noktalı çizgilerle gösterilmiştir. Bu özelliklerin 

eğitimin artık sabit tutulamadığı, akıdan etkilendiği gözlemlenebilir. 
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Şekil 8. Yabancı uyartımı Şönt DC Motorların Tork-Hız karakteristik Eğrisi  

 

Şekil 9. Seri DC motor Tork-Hız karakteristik eğrisi 
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 Endüvi akım-gerilim kontrolü ve yabancı uyartım sargı akısının 

kontrolü bağımsız olduğunda geniş bir hız kontrol aralığı elde edilir. 

Temel hızın altında endüvi gerilimi değişir, yabancı uyartım sargısı ile 

manyetik akı nominal değerlerde tutulur. İzin verilen maksimum 

endüvi akımı sabit olduğundan, endüvi gerilim kontrolü altındaki tork 

kapasitesi, sabit tork bölgesinde sabit tutulabilir. Temel hızın üzerinde 

uyartım sargı akısı zayıflar, endüvi gerilimi ise nominal değerlerde 

tutulur. 

Endüvi gerilimi sabit olduğundan ve izin verilen maksimum endüvi 

akımı sabit olduğundan, zıt EMK tüm hızlar için sabit kalır. Bu 

nedenle, güç kapasitesi sabittir, sabit güç bölgesi ve tork kapasitesi 

motor hızıyla ters orantılı olarak değişir. Aşağıda yer alan şekilde bu 

tork ve güç özellikleri gözükmektedir. 

 

Şekil 10. Yabancı uyartımlı DC motor akı kontrolünün DC motor sürücüsü 

sağlanmasına ait Hız-Tork Eğrisi 
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Fırçasız DC Motorlar (BLDCM) ve Sürücüsü  

BLDC motorlar senkron motor olup, DC beslemeyle çalışarak 

mekanik değişim yerine elektronik olarak sürülmektedir.   

Küçük boyutlu, yüksek güç yoğunluğuna sahip olması, alan 

sargılarının bulunmaması, bakır kayıplarının az olması, verimlerinin 

(DCM, ASM, SRM’den) yüksek oluşu, kalıcı mıknatıslar sayesinde 

manyetik kutuplar üretmek için gerekli enerjinin olmaması gibi 

avantajlara sahiptir. 

Motorun DC serisi AC endüksiyon motorlardan daha maliyetli oluşu, 

mıknatıslarının pahalı olması, mıknatısın mekanik gücünün motorda 

büyük tork oluşumunu zorlaştırması, PM BLDC motorlarında hızı 

sınırlandırmak için fırça yoktur ancak iç rotor tipli motorlarda 

maksimum hızı kısıtladığı için mıknatısın sabitleme yoğunluğu 

konusundaki sorunlar dezavantajları arasında sayılabilir. 

Fırçasız DC motorların çalıştırılması ve kontrolü oldukça zordur. Bu 

motorlar, yapıları gereği elektronik olarak kontrol edilir ve doğru akım 

komütasyonu için kontrol işleminde rotor pozisyon bilgisi 

gerektirirler. Fırçasız DC motorların kontrolünde, iki ayrı kapalı 

çevrim kullanılır. Bunlar 

a- İç kontrol çevrimi, burada motor akımı veya momenti kontrol 

edilir. Bu amaçla, motor faz sargılarının akımları sürekli takip 

edilerek, referans akımının izlenmesi sağlanır. 
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b- Dış kontrol çevrimi, motor hızı kontrol edilir. Geri besleme 

olarak, pozisyon sensörlerinden alınan gerçek motor hız ve 

konum bilgisi hız denetleyicisinde incelenir(Terzioğlu, H. et al. 

2019).  

Fırçasız DC Motor Sürücüleri ile ilgili Türkiye’de yapılan 

çalışmalardan bazıları şöyledir; 

Aydoğdu Ö ve ark. tarafından yapılan çalışmada fırçasız DC motorun 

geri beslemesi yapılmadan, nominal şartlarda çalışmasını sağlayan 

açık çevrim kontrolü yapılmıştır. Yani sistemde, akım geri beslemesi 

yapılmadan, motorun hall sensörlerinden alınan rotor pozisyon 

bilgisine göre, motoru döndürmek için gerekli elektronik komutasyon 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistemin basit yapılı olması ve 

moment kontrolü yapmadan sadece pozisyon sensörlerinden geri 

besleme alarak fırçasız DC motorun kontrolü sağlanmıştır. Sisteme 

ilave edilecek bir akım sensörü vasıtasıyla da motor akım kontrolü 

dolayısıyla motor moment kontrolü de yapılabilir. Aşağıda yer alan 

şekil gerçekleştirilen sürücü sistemine ait blok şemadır.  

 

Şekil 11. Gerçekleştirilen fırçasız DC motor sürücü sistemi (Aydoğdu,Ö. Bayar, M. 

2020) 
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Tasarlanan devrenin açık şemaları aşağıda ek-1’de yer almaktadır.  

Karakulak, O ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 

mikrokontrolör geri besleme sensörleden değil de motora giden A 

ucundaki gerilim bilgisi ile mikrodentleyicinin çıkışta verdiği sinyal 

karşılaştırılıp motor hız bilgisine ulaşılmıştır ve Sistemin kararlı bir 

şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Tasarlanan devre, fırçasız DC 

motorun sabit yüklü ve sabit hızlı uygulamalarda kullanılabilecek 

yapıda olduğu sonucuna varılmıştır. Örnek bir fırçasız DC motorun iç 

yapısı ve motor uçlarına uygulanan sinyaller aşağıdaki yer almaktadır.  

 

Şekil 12. Örnek bir Fırçasız Motor İç Yapısı (Wang D.F. et al. 2013) 
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Şekil 13. Motor bağlantı uçlarına uygulanan sinyaller(Wang D.F. et al. 2013) 

Tasarımı yapılan devrenin açık şemaları ek-2’de yer almaktadır. 

ÖZER,T ve arkadaşları literatürde Fırçasız Doğru Akım Motorlarının 

DSPic mikroişlemci tabanlı Motor sürücüsü tasarımını Proteus 

Simülasyonunda uygulamasını gerçekleştirmişler. 
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Şekil 14. Fırçasız Doğru Akım Motorun Kontrol Algoritması  

Asenkron Motor (ACIM) ve Sürücüleri  

Yaygın olarak Sincap kafesli Asenkron motorlar kullanılmaktadır. 

Yapılarının basit , maliyetinin düşük, bakım ihtiyacının az olması, 

Sürtünmeden dolayı mekaniki ve ısı kaybı oluşturan fırçaların 
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bulunmaması nedeniyle kire ve toza dayanıklı olması avantajları 

arasında yer alır. 

Hız kontrolünün zor olması, düşük güç faktöründe çalışması, yüksek 

bakır kayıplarıyla hava aralığının fazla olması nedeniyle düşük verimli 

olması, zaman zaman mekaniki sürtünmelerin oluşabilmesi durumları 

Asenkron motorun dezavantajları arasında yer alır. 

Hız kontrolü, uygulanan gerilimin frekansının değiştirilmesi ile 

sağlanmaktadır. Vektör kontrollü AC motor sürücülerinde motor 

sargılarından her birine ait sargı akımı, sürücü içerisindeki akım 

kontrolörü tarafından kontrol edilir. Ani moment artışları bu kontrol 

ünitesi tarafından algılanır. Motorun yeni momenti karşılaması için 

ilgili faz sargılarına anlık olarak darbe gerilimleri uygulanarak motor 

akımına ani darbe artışları verilir ve motorun yeni moment değerine 

sıçraması sağlanır. Motor yeni moment değerinde kararlı çalışmaya 

başladıktan sonra vektör kontrol işlevini yapmıştır ve sürücü normal 

olan özellikleri ile çalışmasını sürdürür.  

Bu zor kontrol yapısı, asenkron motorların kontrol sürücülerini DC 

motorlardan daha karmaşık ve maliyetli yapmaktadır. 

Asenkron motorlarda temelde hız kontrolü yapabilme yöntemleri şu 

iki şekilde sıralanabilir; 

a- Skaler kontrol yöntemine dayanan  

b- Vektörel kontrol yöntemine dayanan  
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Voltage Source Invertor (Gerilim Beslemeli İnvertör/Evirici): 

Doğrudan moment kontrollü Asenkron motorda stator akısı (Rotor 

akısı veya manyetik akıyı) ve momenti uygun invertör anahtarlaması 

seçilerek doğrudan kontrol etmek mümkündür. Akı ve moment 

hatalarını kendilerine ait akı ve moment histerisis bandları içinde 

tutmak, hızlı moment tepkisi, düşük invertör anahtarlama frekansı ve 

düşük harmonik kayıpları için çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. 

Gerilim beslemeli eviricide altı adet aktif gerilim anahtarlama vektörü 

(�⃗� 1, �⃗� 2, … , �⃗� 6) ve iki adet sıfır vektörü (�⃗� 7, �⃗� 8) vardır. 

 

Şekil 15. PWM Evirici şeması, sekiz farklı anahtarlama durumu ve anahtarlama 

vektörleri[18]  
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Moment artışı gerekli ise, genellikle akı vektöründe dönme yönünde 

ilerleten gerilim vektörü uygulanarak momenti kontrol edilebilir. 

Momentin azaltılması gerekli ise, moment yönüne zıt gerilim 

vektörleri kullanılır. Sıfır moment için, en az evirici anahtarlaması 

gereken sıfır anahtarlama vektörü (u  _7  veya u  _8) uygulanır. Stator 

gerilim vektörünün açısı akı vektörü genliği ve momenti aracılığıyla 

dolaylı bir şekilde kontrol edilir ve momentin artması açının artmasına 

neden olur. Moment isteği, arışın (Pozitif moment), azalmanın 

(Negatif moment) veya sıfırın seçimine dönüşür. Benzer şekilde akı 

vektörü genliği sınırlaması, artışın (akı artışı) veya azalmanın 

seçimine dönüşür. En uygun gerilim anahtarlama vektörü seçimi için 

aşağıdaki tablodan faydalanılabilir. 

Tablo 3. En uygun gerilim anahtarlama vektörü seçim tablosu [18] 

∆𝛹 ∆𝑀 Dilim 1 Dilim 2 Dilim 3 Dilim 4 Dilim 5 Dilim 6 

 

1 

1 �̅�2(110) �̅�3(010) �̅�4(011) �̅�5(001) �̅�6(101) �̅�1(100) 
0 �̅�7(111) �̅�8(000) �̅�7(111) �̅�8(000) �̅�7(111) �̅�8(000) 
-1 �̅�6(101) �̅�1(100) �̅�2(110) �̅�3(010) �̅�4(011) �̅�5(001) 

 

0 

1 �̅�3(010) �̅�4(011) �̅�5(001) �̅�6(101) �̅�1(100) �̅�2(110) 
0 �̅�8(000) �̅�7(111) �̅�8(000) �̅�7(111) �̅�8(000) �̅�7(111) 
-1 �̅�5(001) �̅�6(101) �̅�1(100) �̅�2(110) �̅�3(010) �̅�4(011) 

Doğrudan moment kontrollü Asenkron Motor sürücülerinde stator akı 

bileşenleri iki sebepten dolayı kestirilmelidir. İlki, bu akı bileşenleri 

için yukarıda yer alan tablo kullanılır. İkincisi, bunlar momentin 

kestirimi için gereklidir.  

Doğru akım sürücülerinde kontrol değişkenleri Endüvi akımı ile 

uyartım akımıdır. Alternatif akım sürücülerinde (PWM) kontrol 

değişkenleri Çıkış gerilimi ile çıkış frekansıdır. Doğrudan moment 
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kontrollü sürücülerde kontrol değişkenleri motor momenti ile motor 

akısıdır. 

Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar (PMSM) 

Bir asenkron motor ile fırçasız DC motor arasında hibrit yapıya sahip 

olan Kalıcı mıknatıslı senkron motorların avantajları şu şekilde 

sıralanabilir; 

1- Asenkron motorlara kıyasla (ACIM) kıyasla daha yüksek 

moment yoğunluğu, yani aynı güç için daha küçük hacim 

2- Kalıcı mıknatıslarla PMSM sıfır hızda moment üretebilir. 

3- Komütatör olmadığından patlayıcı ortamlarda daha güvenli 

4- Daha verimli ve yüksek hızlı performans 

5- Enkoder le veya konum kodlayıcı olmadan çalışır. 

6- Asenkron motorlardan daha kompakt, verimli ve daha hafif 

7- Düşük akustik gürültü ve elektromanyetik girişim 

8- Hızlı dinamik tepki (hem moment hem de hız) 

9- Akımsız rotor uyartımı 

10- Rotorda iletken kaybı ve ısınma yok 

Kalıcı mıknatıslı senkron motorların dezavantajları şu şekilde 

sıralanabilir; 

1- Rotor pozisyonunun algılanması (Hall etkili sensörler ile) 

gerekli 

2- Motorun çalışması için konum sensörü veya sensörsüz teknik 

gerekli 
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3- Sensörsüz teknik kullanılarak motoru çalıştırmanın zor olması, 

4- Alan akısı kontrolünün zorluğu 

5- Yüksek maliyetli olması 

6- Yüksüz döndürme kayıplarının varlığı gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. 

Kalıcı mıknatıslı senkron motor, değişken frekans sürücüsü veya bir 

servo motor sürücüsü gibi bir kontrol sistemi gerektirir. Kontrol 

sistemlerinde uygulanan çok sayıda kontrol tekniği vardır.  

Kalıcı mıknatıslı senkron motor, değişken bir frekans sürücüsü veya 

bir servo sürücü gibi bir kontrol sistemi gerektirir. Kontrol 

sistemlerinde uygulanan çok sayıda kontrol tekniği vardır. Optimum 

kontrol yönetiminin seçimi temek olarak elektrikli sürücünün önüne 

konan göreve bağlıdır. Kalıcı mıknatıslı senkron motorun kontrol 

edilmesi için ana yöntemler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 

Kontrol Avantajlar Dezavantajlar 

S
in

ü
zo

id
al

 

Skaler Kontrol Basit Kontrol Şeması Kontrol optimum değildir, değişken 

yük, kontrol kaybının mümkün olduğu 

işler için uygun değildir. 

V
ek

tö
re

l 
K

o
n
tr

o
l 

A
la

n
 Y

ö
n
le

n
d
ir

m
el

i 
K

o
n
tr

o
l 

K
o
n
u
m

 

S
en

sö
rl

ü
 

Rotor pozisyonu ve motor 

dönüş hızı, geniş kontrol 

aralığı için düzgün ve hassas 

ayar. 

Kontrol sistemi içinde rotor pozisyon 

sensörü ve güçlü bir mikrodenetleyici 

gerektirir. 

K
o
n
u
m

 

S
en

sö
rs

ü
z 

Rotor konum sensörü 

gerekli değil. Rotor 

pozisyonu ve motor devir 

hızı, geniş kontrol aralığı, 

ancak pozisyon sensörü ile 

olandan daha yumuşak ve 

hassas ayar. 

Tam hız aralığında Sensörsüz alan 

odaklı kontrol sadece çıkıntılı kutup 

rotorlu PMSM için mümkündür, güçlü 

bir kontrol sistemi gereklidir. 

Doğrudan 

Moment 

Kontrol 

Basit kontrol devresi, iyi 

dinamik performans, geniş 

kontrol aralığı, rotor konum 

sensörü gerekmez. 

Yüksek tork ve akım dalgalanması 
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T
ra

p
ez

 
Açık Döngü Basit kontrol şeması Kontrol optimum değildir, değişken 

yük, kontrol kaybının mümkün olduğu 

işler için uygun değildir. 
K

ap
al

ı 
D

ö
n
g
ü

 
Konum 

Sensörlü 

Basit kontrol şeması Hall sensörü gerekli. Tork 

dalgalanmaları var. Trapez zıt emk’li 

PMSM’nin kontrolü için tasarlanmıştır. 

PMSM’yi sinüzoidal zıt emk ile kontrol 

ederken, ortalama tork %5 daha 

düşüktür. 

Konum 

Sensörsüz 

Daha güçlü kontrol sistemi 

gerekli 

Düşük hızda çalışmaya uygun değil. 

Tork dalgalanmaları var. Trapez zıt 

emk’li PMSM’nin kontrolü için 

tasarlanmıştır. PMSM’yi sinüzoidal zıt 

emk ile kontrol ederken, ortalama tork 

%5 daha düşüktür. 

Motor kontrol tasarımcılarının çoğu, sistem maliyetini düşürürken, 

verimliliği arttırmak için sürekli yöntemler araştırmaktadır. Bunlar, 

mevcut motor tasarımlarını ve motor kontrol tekniklerini geliştirme 

çabalarını zorlayan iki ana faktördür.  

Sensörlü Teknikler 

Sensörlü teknikler, rotorun hızını ve konumunu tespit etmek için 

rotora bağlı elektromekanik- manyetik sensörler kullanılır. En yaygın 

kullanılan sensörler arasında çözücüler, kodlayıcılar ve Hall efekt 

sensörleri bulunur. BLDC’ler ve PMSM’ler genellikle bir veya daha 

fazla rotor konumu sensörü ile çalışır, çünkü stator elektriksel 

uyarmasının rotor pozisyonu bilgisine ihtiyaç vardır.  

Alan yönlendirmeli kontrol (Field Oriented Control-FOC) 

algoritmasının uygulanması için rotor konumunun bilinmesi 

gereklidir. Rotor konumu ise konum (pozisyon) sensörleri ile veya 

Sensörsüz (büyüklükleri tahmin yöntemleri kullanarak kestirmek) 

yöntemler olarak belirlenebilir. Kullanılan pozisyon sensörleri 

endüktif, optik ve manyetik olarak üç çeşittir.  
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 Düşük maliyetli, sensör tabanlı uygulamalarda, en yaygın 

algoritma yöntemi, rotora monte edilmiş Hall etkili (effect) 

sensörlerden oluşur. Üç Hall etkili algılayıcı, rotorun pozisyonundaki 

her 60o ilerleme için bilgi sağlar, bu da motor dönüşü için tam 

zamanlamayı sağlar. 

 Hassas konum algılamanın hayati olduğu uygulamalar için en 

iyi algılayıcı yöntemi enkoder (çözümleyici)dir. Aynı zamanda, en 

pahalısıdır, çünkü motora harici olarak monte edilmiştir. Yüksek 

çözünürlüğü (devir başına 1024 veya daha yüksek) ve mutlak 

pozisyonu algılama kabiliyetinden dolayı, endüstriyel kontroldeki 

servo uygulamaları için tercih edilen konum sensörüdür. 

Optik artımlı enkoderler söz konusu olduğunda, çözünürlük hala çok 

yüksektir (devir başına yaklaşık 512 durum), ancak açılışta mutlak bir 

pozisyon algılanamamıştır. Optik kodlayıcı harici olarak monte 

edildiğinde de pahalıdır. Çözünürlükleri nedeniyle servo 

uygulamalarında da kullanılırlar. Üç sensör tipi için çıkış dalga şekli 

aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 16. Sensör çıkış dalga şekilleri 
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PMSM ile Kullanılan Sensörler 

PMSM’lerin kontrolü, makinenin çalıştırılmasından önce rotor 

konumu ölçümü/tahmininin yanı sıra mıknatıs kutuplarının (her 

birinin polaritesi) konum bilgisini gerektirir. PMSM’lerin rotor 

pozisyonları tipik olarak enkoderler kullanılarak ölçülürken, mıknatıs 

polaritesi genel olarak dijital Hall efekt (etkili) sensörler kullanılarak 

ölçülür. Sonuç olarak, ticari PMSM’ler genellikle her iki sensör 

türüyle de donatılmıştır. 

Enkoderlerin maliyeti ve buna bağlı kablolama ve arayüzler, özellikle 

düşük güçlü uygulamalarda toplam sürücü maliyetinin önemli bir 

kusmunu oluşturabilir. Ek olarak, sensör (örneğin hareketli parçalar, 

kublaj…) ve ilgili kablo ve konnektörler, sürücü güvenilirliğini 

azaltan bir arıza kaynağı olabilir. Bu nedenlerden dolayı, konum/hız 

sensörünün kaldırılması (sensörsüz teknikler) her zaman arzu edilir. 

Hall efekt sensörleri, genellikle mıknatıslı mıknatıs makinelerinde 

kullanılır; fırçasız DC (BLDC), iç PMSM’ler (IPMSM’ler), yüzey 

PMSM’leri (SPMSM’ler) gibi, hem mıknatıs polaritesi gem de konum 

tahmini için. Dijital hall etkili sensörler, 60 elektrik derecesinde 

çözünürlükle pozisyon taknimleri sunar. Bu çözünürlük, 120 elektrik 

dereceli kare dalga formu gerilimi ile beslenen BLDC sürücüler için 

yeterlidir, ancal IPMSM’ler ve SPMSM’ler kullanan AC sürücülerinin 

moment kontrolü ve ayrıca hareket kontrolü için yetersizdir.  
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Sensörsüz Teknikler 

Maliyet, güvenirlilik, mekanik ambalajlama nedeniyle ve özellikle 

rotor sıvıya batırılmışsa, motorun konum sensörleri olmadan 

çalıştırılması istenir. Bu, Sensörsüz işlem olarak bilinir. 

Sensörsüz kontrolün belirgin maliyet avantajı, pozisyon sensörlerinin 

kaldırılmasıdır. Düşük maliyet birincil bir endişe ise, çok düşük hızlı 

motor çalışması bir zorunluluk değildir ve motor yükünün hızlı bir 

şekilde değişmesi beklenmiyorsa, sensörsüz kontrol bir uygulama için 

daha iyi bir seçim olabilir. 

Sensör bazlı teknikler, yüksek çözünürlüklü pozisyon algılamanın şart 

olduğu uygulamalarda kullanılır. Sensör kullanmanın maliyeti, 

sensörsüz tekniklerde kullanılan devrelere kıyasla nispeten yüksektir. 

Sensörsüz teknikler, düşük maliyetin birincil öneme sahip olduğu 

uygulamalarda, çok düşük hızlı motor çalıştırmanın bir gereklilik 

olmadığı ve motor yükünün hızlı bir şekilde değişmesi beklenmeyen 

uygulamalarda kullanılır. 

Sensörsüz Alan yönlendirmeli kontrol, tüketici (klima, buzdolabı), 

endüstriyel (üfleyici, pompa) ve ticari (asansör, yürüyen merdiven) 

ürünler dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır. 

Anahtarlamalı Relüktans Motorlar (SRM) 

Anahtarlamalı Relüktans motorlar hem statoru hem de rotoru çıkık 

kutuplu bir yapıya sahip olduklarından çift çıkık Relüktans motorlar 
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olarak da adlandırılmaktadırlar. Rotorunda kalıcı mıknatıs veya sargı 

bulundurmadıklarından dolayı oldukça yüksek hızlara ulaşan 

Anahtarlamalı Relüktans motorun düzgün bir şekilde çalışabilmesi 

için sürekli bir moment üretilmesi gerekir. Sürekli moment üretilmesi 

rotor ve stator kutbunun konum algılayıcılar ile izlenip uygun faz 

sırasıyla beslenmesine bağlı olduklarından dolayı güç elektroniği 

devre elemanlarına ihtiyaç duyarlar. Örneğin stator ile rotor yüz 

yüzeyken statorunda yer alan akım moment üretmeye yetmez. Rotor 

bu konumdayken hava aralığı minimum, manyetik geçirgenlik 

maksimum olur. Bu durumda Relüktans değeri minimum, endüktans 

değeri maksimumdur.  

Anahtarlamalı Relüktans Motorun avantajları şu şekilde sıralanabilir; 

1- Rotoru fırçasızdır. Bu sayede yüksek hızda çalışabilir. 

2-  Yüksek güç ve moment elde edilebilir. 

3- Sadece statorunda sargı bulunduğundan soğutması kolaydır. 

4- Fazlar birbirinden bağımsızdır, bir faz arıza yapsa bile motor 

çalışmaya devam eder. 

5- Verimi oldukça yüksektir. 

Anahtarlamalı Relüktans motorun dezavantajları şu şekilde 

sıralanabilir; 

1- Stator endüktansı büyüktür. 

2- Anahtarlama anında sargı Endüktansının uçlarında yüksek 

gerilim oluşur. 
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3- Faz uyarımı sırasının belirlenmesi için motor miline sensör 

yerleştirilmelidir. 

4- Bir fazdan diğerine geçerken gecikme olduğu zaan moment 

azalır. Bu yüzden yüksek gürültü çıkarır(Özgül, S.2021) 

Anahtarlamalı Relüktans motor sürücüleri sağlam ve basit yapı, 

hataya dayanıklı çalışma, kolay kontrol ve olağanüstü tork-hız 

özellikleri gibi belirli avantajlara sahiptir. Anatarlamalı Relüktans 

motor sürücülerin tork-hız karakteristikleri elektrikli araç yük 

karakteriyle iyi bir şekilde eşleşir. ARM (SRM) sürücü, geniş sabit bir 

güç bölgesiyle yüksek hızda çalışma kapasitesine sahiptir. Motor, 

yüksek başlangıç torkuna ve yüksek tork-atalet oranına sahiptir. Basit 

yapısı ve düşük rotor ataleti nedeniyle ARM çok hızlı bir hızlanmaya 

ve son derece yüksek hızda çalışmaya sahiptir. Geniş hız aralığı 

çalışması nedeniyle ARM özellikle elektrikli araç (EV) tahrikinde 

dişli olmadan çalışma için uygundur. Ayrıca rotorda manyetik 

kaynakların (yani sargılar veya sabit mıknatıslar) olmaması ARM’yi 

soğutmayı nisbeten kolaylaştırır ve yüksek sıcaklıklara 

duyarsızlaştırır. ARM sürücülerin dezavantajları, tork dalgalanması ve 

akustik gürültüden muzdarip olmalarıdır(Demirci, Y. ) 
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Ek 1. PIC Tabanlı Fırçasız DC Motor Sürücüsü Tasarımı-1 [4]  

 

Şekil 17. Fırçasız DC motor sürücü sisteminin giriş bölümü 

 

Şekil 18. Fırçasız DC motor sürücü sisteminde sensörlerin devreye girişi 
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Şekil 19. Fırçasız DC motor sürücü sisteminde çıkış devresinin yalıtımı 
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Şekil 20. Fırçasız DC motor sürücü sisteminde MOSFET sürücülerin bağlantı 

şeması 

 
Tablo 4. Fırçasız DC motor sürücü sisteminde kullanılan motorun özellikleri 
 

Fırçasız DC motor tipi MOOG BN23HP-18DA 

Terminal gerilimi 12 volt 

Çıkış gücü (P) 86 watt 

Faz sayısı (bağlantı) 3 (Yıldız) 

Yüksüz Hız (𝜔) 3400 d/dk. 

Nominal Akım (In) 8.8 A 

Kutup sayısı (p) 8 
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Şekil 21. Fırçasız DC motor sürücü sisteminde sensör çıkışlarına karşılık gelen sargı 

gerilimleri 
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Şekil 22. Fırçasız DC motor sürücü sisteminin akış diyagramı 
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Ek 2. PIC Tabanlı Fırçasız DC Motor Sürücüsü Tasarımı-2 [17] 

 

Şekil 23. MOSFET sürücülerin Bağlantı Şeması 

 

Şekil 24. Fırçasız DC motor Dalga Formu 
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Şekil 25. PIC 16F877 ile Fırçasız Motor Sürme Devresi 

 

Şekil 26. TC4469 ve Mosfetler ile Fırçasız Motor Sürücü Tarafı 
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GİRİŞ 

İmalat işlemleri insanlık tarihi boyunca hayatı kolaylaştırmak için 

yapılan bir işlemdir. İmalat bir ham maddenin çeşitli işlemler 

sonrasında istenilen nihai ürün haline gelmesi için uygulanan fiziksel 

ve kimyasal işlemlerdir. İmalat işlemi yalnızca bir ürünün çeşitli 

üretim yöntemleri sonrası elde edilmesi işlemini değil aynı zamanda o 

ürün için talep, tasarım ve üretim aşamalarını da içermektedir. Bu 

çalışma imalat yöntemleri hakkında kısa da olsa bir bilgi oluşturmak 

için hazırlanmıştır.  

Çeşitli imalat yöntemleri bulunmaktadır. Bunların bazıları ise 

şunlardır; 

• Tornalama İşlemi 

• Frezeleme İşlemi 

• Taşlama İşlemi 

• Toz Metalurjisi 

• Kaynak İşlemleri 

• Döküm. 

1. TORNALAMA İŞLEMİ 

İş parçası malzemesinin kendi ekseni etrafında her bir dönüşünde 

kalem adı verilen kesici takım malzemesinin iş parçası eksenine 

paralel olarak malzeme üzerinden talaş kaldırma işlemine tornalama 

denir. Bu işlemi yapan kişiye ise tornacı denilmektedir. Tornalama 

işleminde genellikle silindirik malzemelerin üzerinden talaş kaldırma 
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işlemi gerçekleştirilir. Ancak çeşitli bağlama elemanlarının 

kullanılması ile prizmatik ve karmaşık geometriye sahip malzemelerin 

üzerinden de talaş kaldırma işlemi gerçekleştirilir. Torna tezgahlarında 

yapılabilecek başlıca işlemler şunlardır; 

• Silindirik (boyuna) tornalama 

• Alın tornalama 

• Form tornalama 

• Konik tornalama 

• Kesme 

• Delik delme ve büyütme 

• Vida çekme 

• Kanal açma 

• Tırtıl çekme vb. dir. 

 

Tornalama işlemleri şematik olarak Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Tornalama işlemleri (Yaldız, 2021). 

 

Torna tezgâhları yapılacak işlem ve işlenecek parçaya göre iki çeşittir. 

Bunlar; Yatay ve dikey torna tezgahlarıdır. Yatay torna tezgahlarında 
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fener mili yatay eksende dönem hareketi yaparken, dikey torna 

tezgahında fener mili düşey eksen etrafında hareketini yapmaktadır. 

Yatay torna tezgahlarında kesici takımın bağlı bulunduğu sport ve 

araba yatayda hareketini yaparken, dikey tezgâhta ise düşey eksende 

hareketini gerçekleştirir. Dikey torna tezgahlarında özellikle büyük 

çapa sahip malzemeler işlenmektedir. 

Tornalama işlemi fener mili eksenlerinin yanı sıra yapılan işlemlere ve 

kapasitelerine göre de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma ise, 

konvensiyonel torna, revolver torna, çap torna, çok milli torna ve 

CNC tornalardır (Yalçın, G. et al. 2019). 

1.1. Torna Tezgâhı Elemanları 

Torna tezgahlarında silindirik veya farklı geometrilere sahip 

malzemelerin işlenebilmesi için iş parçalarının bağlandığı esas 

bağlama aparatı olarak çeşitli aynalar. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.  

Üniversal Aynalar: Konvensiyonel torna tezgahlarında kullanılan 

temel yapı elemanlardır. Genelde üç ya da dört ayaklıdır ve sıkma 

anahtarı vasıtasıyla açılıp ya da sıkıldığında ayaklar eş zamanlı olarak 

birlikte hareket ederler. 

Dört ayaklı torna aynalar: Genelde prizmatik geometriye sahip 

parçaların bağlanmasında kullanılmakta olup silindirik parçalarının 

bağlanılmasında da kullanılan aynalardır. Sıkma ayakları birbirinden 

bağımsız bir şekilde hareket eder. 
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Fırdöndü aynalar: Silindirik parçaların her iki tarafına da punta yuvası 

açılmış ise böyle parçaların tornalanması için kullanılır. 

Düz ayna: Ayna ayaklarının parçaları tutabilmek için yeterli çapa 

ulaşılamadığı zaman kullanılan aynadır. Bu tip aynalarda pabuçlar 

veya özel bağlama aparatları vasıtasıyla bağlama işlemi yapılır. 

Mıknatıslı aynalar: Geleneksel aynalar veya diğer ayna çeşitleri ile 

bağlanamayan ince et kalınlığına sahip parçaların bağlanması için 

kullanılmaktadır (Binali, R., 2018). 

Torna tezgahlarında parçaların bağlanmasında esas olarak ayna 

kullanılmaktadır. Ancak hassas, ince cidarlı uzun vb. parçaların 

işlenmesi için çeşitli bağlama ve sabitleyici aparatların kullanılması 

gereklidir. Bunlar; 

• Pens tertibatı 

• Karşılık puntası 

• Hareketli ayak 

• Sabit ayaktır. 

 

Tornalama işlemlerinde malzemeler üzerinden talaş kaldırırken talaş 

kaldırma işlemleri için kullanılan kesici takımlar yapılacak işleme ve 

işlemenin yönüne göre seçilmektedir. Kesici takım çeşitleri Şekil 2 ve 

kullanımları Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 2. Torna tezgahında kullanılan kesici takımlar (urhanshop.com). 

 

Şekil 3. Kesici takımların kullanım şekilleri (Yaldız, 2021). 

2. FREZELEME İŞLEMİ 

 

Kesici takım malzemesinin kendi ekseni etrafında dönmesiyle iş 

parçası malzemesinin hareketi ile yapılan talaş kaldırma işlemine 

frezeleme denilmektedir.  Freze tezgahlarında genellikle prizmatik 
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parçaların işlemesi yapılırken özel bağlama tertibatlarının 

kullanılmasıyla karmaşık geometriye sahip ve silindirik parçaların 

işlemesi de yapılabilmektedir. Frezeleme işleminde kullanılan kesici 

takımlar çok ağızlıdır yani birden fazla kesme kenarı bulunan 

takımlardır. Freze tezgâhları da torna tezgâhları gibi fener milinin 

bağlı olduğu eksene göre yatay ve dikey freze tezgâhı olarak 

adlandırılmaktadır. Fener milinin hem yatay eksende hem de dikey 

eksende çalışma kapasitesi varsa bu tip freze tezgahlarına üniversal 

freze tezgâhları denilmektedir. Freze tezgahında yapılabilecek başlıca 

işlemler şunlardır; 

 

• Düzlem yüzey frezeleme 

• Alın düzlem frezeleme 

• Kademeli frezeleme 

• Grup frezeleme 

• Kanal ve T-kanal frezeleme 

• Profil frezeleme 

• Cep frezeleme vd. dir. 

 

Frezleme işlemleri şematik olarak Şekil 4’de verilmiştir. 
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Şekil 4. Frezeleme işlemleri (Yaldız, 2021). 

Freze tezgahları fener mili eksenine göre sınıflandırılırken. Ayrıca 

kesici takım ve kesici takıma göre iş parçası malzemesinin harektine 

göre de aynı yönlü ve zıt yönlü frezeleme olarak da 

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmayı aşağıda özetleyecek olursak; 

Aynı yönlü frezeleme: Kesici takım malzemesinin dönme ekseni, iş 

parçası malzemesinin talaş kaldırırken ilerlediği yön ile aynıdır. Bu tip 

frezeleme işleminde kaldırılan en büyük talaş kalınlığı kesici takımın 

malzemeye temas ettiği ilk noktadadır. Kesici takım iş parçasını 

kendine doru çekmeye çalıştığı için tabla mili boşluklu olan 

tezgahlarda sorun teşkil etmektedir. Ancak işlem sırasında kesici 

takkım iş parçasını tabla üzerine ittiği için de düşük bağlama 

kuvvetleri iş parçası tablaya bağlanabilir. Bu tip frezeleme işleminde 

kalınlığı ince olan malzemelerin işlenmesi yapılabilir, işlenen yüzeyin 

kalitesi daha düzgün elde edilebilir, kesici takımın ömrü daha uzun 

olur ve etkin bir kesme sıvısı kullanılabilir. 
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Zıt yönlü frezeleme: Kesici takım malzemesinin dönme ekseni, iş 

parçası malzemesinin talaş kaldırırken ilerlediği yön ile farklıdır. 

Malzemeden kaldırılan talaşın kaldırılması ilk temas noktasında 

minimum, son temas noktasında ise maksimum düzeydedir. Kesici 

takım iş parçasını iterek bağlı bulunduğu tabladan yukarı doğru 

kaldırma eğiliminde olduğu için yüksek bağlama kuvvetleri ile iş 

parçası tablaya bağlanmalıdır.  Bu tip frezeleme işleminde titreşim 

artması nedeniyle dalgalı yüzey oluşur, kesici takımın ömrü daha 

kısadır ve etkin bir kesme sıvısı kullanımı zordur. 

 

2.1. Freze Tezgâhı Elemanları 

Freze tezgahında işlenecek parçaların geometrik yapılarına ve işlem 

çeşitlerine göre çeşitli bağlama elemanları kullanılmaktadır. Bunlar; 

Üniversal başlık: Fener mili ekseninin değiştirilmesi gerektiği 

durumlarda ve malzeme üzerinden belirli bir açıya göre talaş 

kaldırmanın gerekli olduğu durumlarda kullanılmaktadır. 

Döner tabla: Malzeme üzerinde dairesel cep boşaltma ve dairesel bir 

biçimde şekil oluşturulmak istenildiğinde kullanılan iş parçası 

bağlama elemanıdır. 

Ayarlanabilen tabla: İş parçalarından belirli bir açıya göre talaş 

kaldırılacağı durumlarda veya iş parçalarının balama elemanından 

sökülmeden yan yüzeylerinde işlem yapılması gerektiği durumlarda 

kullanılan elemandır. 
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Üniversal bölme aparatı: Silindirik malzemelerin işlenebilmesi ve 

parçaların üzerinde eş açılara sahip bölüntülerin oluşturulabilmesi 

kullanılan aparattır. Divizör olarak ifade edilmekte olup iş parçasına 

360 derecelik açı verilerek kolaylıkla işleme olanağı vermektedir. 

Bunların yanı sıra frezede parçaların işlenebilmesi için pabuçlar, 

mengene, özel iş kalıpları gibi bağlamam elemanları da 

kullanılmaktadır. 

3. TOZ METALURJİSİ 

Toz metalürjisi yöntemi metal tozlarının karıştırılarak istenilen nihai 

ürünün sıkıştırılarak kontrollü atmosferik sinterleme işlemi ile üretim 

işlemidir. Bu yöntem temel olarak karıştırma veya harmanlama, 

şekillendirme, sinterleme ve sinterleme sonrası işlemler olarak dört 

aşamada ifade edilmektedir. Toz metalürjisinin üretim aşamalarının 

şematik olarak anlatımı Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 5. Toz metalürjisi üretim aşamaları. 
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Toz metalürjisinde kullanılacak olan tozların üretim aşamalar; 

Mekanik yöntemler: Bu yöntem ile genellikle gevrek malzemelerin 

üretilmesi gerçekleşmektedir. Mevcut ürünün parçalanarak daha 

küçük parçalara/parçacıklara ayırarak boyutlandırma işlemidir. 

Parçalama işlemi değirmen gibi öğütme haznelerinde yapılmaktadır. 

Kimyasal yöntemler: Bu yöntemde toz parçacıkları, karbon monoksit 

ya da hidrojen gibi indirgeyici gazlar vasıtasıyla üretilmektedir. 

Kullanılan kimyasal yöntemler arasında en yaygın olanları, kimyasal 

buhar çökeltme, kimyasal reaksiyon, elektrolitik ve sojjel 

yöntemleridir.  

Elektroliz yöntemi: Katot ve elektroliz banyosundan meydana gelen 

hücre içerisinde anot tarafından çözünerek katot üzerinde biriktirme 

işlemi ile toz parçacıklar üretilmektedir. 

Atomizasyon yöntemi: Bu işlemde ergiyik durumda olan metalin 100 

μm ya da daha küçük ergiyik parçalara ayrılarak aniden soğutulması 

ile toz parçacıkları üretilir.  Atomizasyon işleminin, su, gaz, yağ, 

vakum atomizasyonu, dönen elektrot ve ergiyik döndürme çeşitleri 

bulunmaktadır. 

Toz metalürjisinin avantajları 

• Talaş kaldırma işlemlerinde olduğu gibi kütle veya hacim 

azaltarak işlem yapılmadığından dolayı atık malzeme kayıpları 

minimum düzeyde olur. 
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• Düzgün yüzeye sahip ve ölçüsel doğrulukta parçaların üretimi 

sağlanır. 

• Birden fazla özelliğe sahip parçalar tek bir parça üzerinde 

toplanabilir. 

• Üretilen parçaların aşınma dayanımlarının arttırılabilmesi için 

emprenye işlemi uygulanabilir. 

• Seri imalat için uygundur. 

 

Toz metalürjisinin dezavantajları 

 

• Kalıp içerisindeki viskoziteleri düşüktür. 

• Karmaşık geometriye sahip parçaların yoğunlukları her 

yüzeyde aynı olmayabilir. 

• İşlem sonrası malzemelerin özelliklerinin arttırılabilmesi için 

ısıl işlem gibi ek işleme ihtiyaç duyulabilir. 

• Metal tozları pahalıdır. 

• Seri üretimi olmaz ise ekonomik bir işlem değildir. 

5. KAYNAK İŞLEMLERİ 

Bir veya birden fazla metalin veya termoplastik malzemenin ısı veya 

basınç etkisi altında ilave metal/plastik kullanarak veya 

kullanmaksızın yapılan sökülemez birleştirme işlemine kaynak işlemi 

denir. Kaynak işlemini, sökülemez birleştirme olması, birleştirilen 

malzemelerin tek bir bütün haline gelmesi, maliyetinin diğer 

birleştirme yöntemlerine (perçin, lehim, cıvata vb.) göre daha uygun 

olması ve her ortamda (açık ve kapalı) yapılabilir olması öneli 
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kılmaktadır. Kaynak yöntemleri ergitmeli ve ergitmesiz kaynak 

yöntemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. 

5.1.Ergitmeli Kaynak Yöntemleri 

Kaynak işlemi sırasında birleştirilecek malzemelerde ergitme 

meydana gelmesi durumunda bu işleme ergitmeli kaynak yöntemi 

denir. Bu yöntem içerisinde bulunan başlıca işlemler aşağıda 

özetlenmiştir. 

Oksigaz kaynak yöntemi: Bu kaynak işleminde oksigaz alevinin 

kullanılmasıyla aynı tür parçalar ergitilir ve ek yerlerinin 

birleştirilmesi sağlanır. Bu işlem ilave tel kullanılarak ya da 

kullanmaksızın yapılabilir. 

Elektrik ark kaynağı: Metal parçalarının birleştirilmesi için bir örtülü 

veya örtüsüz elektrot kullanılır. Elektrot ile iş parçası arasında ark 

oluşumu nedeniyle meydana gelen ısı ile birleştirilecek parçaların 

ergitilmesi ile yapılan kaynak işlemidir. 

Direnç kaynağı: Birleştirilecek parçalardan geçen elektrik akımına 

karşı parçaların göstermiş olduğu direnç nedeniyle oluşan ısı ve 

basıncın etkisiyle yapılan kaynak işlemidir. 

Gazaltı kaynak yöntemi: Gaz altı kaynak işlemleri kullanılan gaz 

çeşitlerine göre TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas)) ve 

MAG (Metal Active Gas) sınıflandırılmaktadır. Bu kaynak 

yöntemlerinde örtüsüz elektrotlar kullanılır ve kapalı ortamlarda 

yapılan işlemlerdir. 
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Termit kaynağı: Genellikle rayların birleştirilmesinde kullanılan bir 

kaynak yöntemidir. 

Su altı kaynağı: Genellikle tersanelerde gemilerin su altında kalan 

kısımlarının birleştirilmesinde veya tamir edilmesinde kullanılan bir 

kaynak yöntemidir. 

Ergitmeli kaynak yöntemlerin diğerleri ise tozaltı, elektron ışın, 

plazma ve lazer kaynak yöntemleridir. 

5.2. Ergitmesiz Kaynak Yöntemleri 

Malzemelere ısı uygulandığında malzemelerde ergime meydana 

gelmiyorsa bu tip kaynak işlemlerine ergitmesi kaynak yöntemleri 

denir. Bu yöntem içerisinde bulunan başlıca işlemler aşağıda 

özetlenmiştir. 

Ultrasonik kaynak yöntemi: Birbirinden farklı plastiklerin yapıştırıcı 

ya da herhangi bir kimyasal reaktif malzeme kullanmaksızın yapılan 

birleştirme işlemidir.  

Difüzyon kaynak yöntemi: Birleştirilecek parçaların ergime 

noktalarının altında bir sıcaklık ve basıncın etkisi ile birbirlerine 

birleştirme işlemidir. 

Sürtünme kaynak yöntemi: Bu yöntem katı hal kaynak yöntemi olarak 

da bilinmektedir. Bu işlemin diğer kaynak yöntemlerine göre farklı 

olmasının nedeni, birleştirilecek parçalar mekanik dönme hareketi 
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sonucunda oluşan ısı ve uygulanan basınç vasıtasıyla birleştirilmiş 

olur. 

Ergitmesiz kaynak yöntemlerin diğerleri ise sürtünme karıştırma ve 

patlatma kaynak yöntemleridir. 

6. DÖKÜM 

Döküm işlemi, üretilecek ürüne göre hazırlanmış kalıbın içine sıvı 

hale getirilmiş metal ve metal alaşımlarının dökülmesi ve 

katılaştırılarak üretilmesi işlemidir. Bu işlemde kalıp üretilecek 

ürünün boyutlarından daha büyük boyutlarda hazırlanır. Bu şekilde 

hazırlanmasının nedeni ise sıvı haldeki metal ve alaşımlarının 

katılaşma sırasında büzülmelerinden kaynaklanmaktadır.  Bu işlem 

kütle arttırılarak yapılan bir işlemdir. Döküm yöntemleri genel olarak 

bozulabilir ve bozulamaz döküm yöntemleri olarak sınıflandırılır. 

Ayrıca döküm yöntemleri üretilecek ürünün geometrisine, parça 

sayısına, mekaniksel özelliklerine ve kimyasal özelliklerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Başlıca döküm işlemleri aşağıda özetlenmiştir. 

Kum kalıba döküm yöntemi: Bu işlem demir dışı ve demir esaslı 

malzemelerin üretilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kum 

kalıba döküm işlemi bozulabilir döküm yöntemlerinde bulunmaktadır. 

Üretilecek her bir ürün için kalıbın yeniden oluşturulması gereklidir.  

Hassas döküm yöntemi: Bu yöntem ile mum ve benzeri modeller, harç 

durumunda olan refrakter bir malzeme içerisine gömülerek kalıp 

hazırlanır, kalıplama sorasında kalıp ısıtılır ve mum model malzemesi 
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ergitilerek kalıbın dışına akıtılır ve kalıp boşluğu oluşturulur. Dereceli 

ve seramik kabuklu hassas döküm olmak üzere iki çeşidi 

bulunmaktadır. 

Alçı kalıba döküm yöntemi: Genellikle alüminyum ve bakır gibi 

düşük ergime sıcaklıklarında eriyen demir dışı malzemelerin 

üretilmesinde kullanılmaktadır.  

Seramik kalıba döküm yöntemi: Alçı kalıp yöntemine benzemektedir. 

Fakat seramik kalıp malzemesi daha yüksek ergime sıcaklıklarında 

kullanılabildiği için çelik ve benzeri malzemelerin döküm işlemine 

uygundur.  

Metal (Kokil) kalıba döküm yöntemi: Bozulamaz yani kalıcı kalıba 

döküm yöntemi sınıfına girmektedir. Karmaşık geometriye sahip 

olmayan parçaların seri üretiminde yaygın olarak kullanılan bir 

yöntemdir. 

Alçak basıncı döküm yöntemi: Dar kalıp boşlukları ihtiva eden kalıcı 

kalıplara metalin yerçekimi vasıtasıyla dolumu zordur. Böyle 

durumlarda alçak basınçlı döküm yöntemi kullanılır. Bu işlemde metal 

alttan ve sıcaklığın kontrol edildiği bir hazneden beslenerek döküm 

işlemi gerçekleştirilir. 

Döküm yöntemlerin diğerleri ise vakumlu kalıcı kalıba döküm, 

boşaltma döküm ve savurma dökümdür. 

Döküm yönteminin avantajları 
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• Hem küçük hem de büyük parçaların üretimi bu yöntem ile 

yapılabilir. 

• Karmaşık geometriye sahip ve içi boş parçaların üretimi bu 

yöntem ile kolayca yapılabilir. 

• Neredeyse bütün metal alaşımlarının dökümü yapılabilir. 

• Dökme demirler sadece bu yöntemle ile elde edilebilir. 

• Seri üretime uygun hale getirilebilir. 

 

Döküm yönteminin dezavantajları 

 

• İnce cidarlı malzemelerin üretilmesi zordur. 

• Az sayıda parça üretimi için ekonomik bir yöntem değildir. 

• Üretilen parçaların dayanımları plastik şekilllendirme 

yöntemlerine göre daha azdır. 

• Düzgün yüzey kalitesinin elde edilmesi zordur. 

• Çevre dostu değildir. 
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