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1.  

 

 

TEKNĠK KAVRAMLAR 

 

ISI 

 

Isı bir enerji çeşididir. Birimi 

kalori’dir.(cal) şeklinde yazılır. Genellikle 

kilokalori ( kcal ) olarak kullanılır. 

 

SICAKLIK ( t ) 

 

Isı enerjisi ile değiştirilebilen bir 

büyüklüktür. Birimi santigrat derece’dir. 

(
0
C) ile gösterilir. Termometre ile ölçülür. 

 

KUVVET ( F ) 

 

Bir cismin bulunduğu konumu ve/veya 

şeklini değiştiren etkidir. Birimi 

newton’dur. ( N ) ile gösterilir. 

 

1 kg = 9,81 N       ≈ 10 N 

 

1 kg = 0,981 daN ≈ 1 daN 

 

AĞIRLIK ( G ) 

 

Yerçekimi kuvvetinin maddelere 

uyguladığı etkidir. Birimi gram’dır. ( g ) ile 

gösterilir. Daha çok kilogram kullanılır. 

(kg) ile gösterilir. 

 

ATALET 

 

Cisimlerin yön ve hız değişimlerine karşı 

gösterdikleri direnç kuvvetidir. Örneğin 

taşıt duruken ataleti çok yüksektir. 

Motorun gücü bu ataleti 

yenemeyeceğinden vites kutusu yardımı ile 

atalet kuvvetleri yenilerek  otomobilin 

hareketi sağlanır.  

 

BASINÇ ( P ) 

 

Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi 

bar, atm, kg/cm
2
 dir.  

1 bar = 1 atm = 1,033 kg/cm
2
 

1 bar = 15 p.s.i 

 

 

 

ATMOSFER BASINCI 

 

Havanın ağırlığına yerçekimi etkisidir. 

Deniz seviyesinde 1,33 kg/cm
2
 ye eşittir. 

Yaklaşık  1 kg/cm
2
 olarak alınır. Atmosfer 

basıncı deniz seviyesinde yukarılara 

çıkıldıkça azalır. Hava ısındıkça genleşir 

ve hafifler.  

 

VAKUM  

 

İki basınç arasındaki farktır. Silindir 

içerisindeki basınç ve atmosfer basıncı 

arasındaki farktan dolayı hava silindirlere 

doğru hareket eder. Bu olaya vakum denir. 

Birimi bar, kg/cm
2
  

 

Ġġ ( W )  

 

Bir cismin bir kuvvet tarafından yer 

değiştirilmesine denir. İtme, çekme, 

kaldırma şeklinde olabilir. Birimi 

newtonmetre’ dir. ( Nm ) ile gösterilir.  

 

Nm = Joule   İş’in hesaplanmasında 

istenirse W = F x L formülü kullanılır.  

 

W = ĠĢ    F = Kuvvet   L = Yol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇ ( N ) 

 

Birim zamanda yapılan iştir. Birimi 

newtonmetre / saniye dir. ( Nm/s ) şeklinde 

gösterilir. Nm/s = Watt = J/s 

 

BEYGĠR GÜCÜ ( BG – HP ) 

 

Beygir gücü 1 saniye’de yapılan 736 

Nm‘lik işe eşittir. 

L 

F F 



 

 

 

MOMENT ( M ) 

 

Bir kuvvetin bir cismi bir eksen etrafında 

döndürebilmesidir. Tork veya döndürme 

kuvveti de denir. Birimi (Nm) dir. 

Genellikle (daNm) kullanılır. 

 

DEVĠR   ( n ) 

 

Bir cismin belirli bir noktadan başlayarak 

dairesel olarak bir tur atmasıdır. Birimi 

devir/dakika ‘dır. (d/d veya rpm veya 

1/min) dakikadaki devir sayısı olarak 

gösterilir.  

 

MOTORLARDA TORK VE GÜÇ 

KAVRAMLARINA KISA BĠR BAKIġ 

 

Pistonu iten kuvvetin artması yanma 

odasındaki basınca bağlıdır. Bu basınç 

motorun devrine, sıkıştırma oranına, 

silindir içerisine alınan hava/yakıt 

karışımının miktarına ve yanma verimine 

bağlıdır. Bu kuvvetin artışı krank miline 

uygulanan momenti arttırır. Moment ile 

güç karıştırılmamalıdır. Çünkü güç 

motorun iş yapabilme hızıdır. 

 

Motor momenti devir yükseldikçe bir 

noktaya kadar artış göstermekle beraber 

sonra devir arttırılmaya devam edilirse 

moment azalmaya başlar. Bunun nedeni 

hacimsel verimin azalmasıdır.  

 

MOTOR KAVRAMLARI 

 

MOTOR 

 

Motor  ısı enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştüren makinalara denir. Gerekli olan 

ısı enerjisini silindirler içerisinde meydana 

getiren motorlara içten yanmalı motorlar 

denir.  

 

ÜST OLÜ NOKTA ( ÜÖN – TDC ) 

 

Pistonun silindir içerisinde çıkabildiği ve 

yön değiştirmek için bir an durakladığı en 

üst noktaya denir. 

 

ALT ÖLÜ NOKTA ( AÖN – BDC ) 

 

Pistonun silindir içerisinde inebildiği ve 

yön değiştirmek için bir an durakladığı en 

alt noktaya denir. 

 

KURS ( STROK – PĠSTON YOLU ) 

 

Pistonun alt ve üst ölü noktalar arasında 

hareket ettiği mesafedir. ( L ) ile gösterilir.  

 

SĠLĠNDĠR HACMĠ ( V ) 

 

Silindirin taban alanı ile yüksekliğinin 

çarpımı silindirin hacmini verir. Silindir 

hacminde yükseklik L kurstur. Taban alanı 

da   A  silindirin dairesel alanıdır.  

 

SIKIġTIRMA  ORANI 

 

Piston  ÜÖN da iken üzerinde kalan hacme 

yanma odası hacmi denir. Sıkıştırma oranı 

piston AÖN da iken üzerinde bulunan 

hacminin yanma odası hacmine oranıdır. 

 

Benzinli motorlarda sıkıştırma sonundaki 

basınç ve sıcaklık yanma zamanı 

sonundaki basınç ve sıcaklığı 

etkileyeceğinden motorun momentini de 

etkiler. Yakıtın kendi kendine tutuşmasını 

sıkıştırma oranını daha fazla attırılmasını 

engellemektedir. 

 

ZAMAN 
 

Pistonun  2 ölü nokta arasında yaptığı bir 

harekete zaman denir. Krank mili dönüşü 

açı cinsinden 4 zamanlı bir motorda bir 

zamanın süresi 180 
0 

dir. 

 

Emme – SıkıĢtırma – ĠĢ – Eksoz 

 

Toplam 4 zaman 720 
0
 dir. Krank mili  tam 

2 tur yapar. Buna bir  motor çevrimi adı 

verilmiştir. 

 



 

 

 

 

GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA 

DUYULAN ĠHTĠYAÇ ? 

 

1-TEKERLEK TAHRĠK KUVVETĠ 

 

Hareket halindeki bir taşıta etkiyen  2 tür 

kuvvet vardır. Bunlardan birincisi içten 

yanmalı motor tarafında üretilen ve güç 

aktarma organları tarafından çekici 

tekerleklere iletilen ve lastiklerin zeminle 

temas ettiği noktada lastik  - zemin 

ilişkisine  bağlı olarak gelişen taşıtı hareket 

ettirici, taşıtın ivmelenmesini, çekişini 

sağlayan temel kuvvet olan Tekerlek 

Tahrik Kuvveti dir. 

 

Taşıta etkiyen ikinci grup kuvvet ise 

toplam direnç kuvvetidir. Bu kuvvet esas 

olarak 4 temel direnç kuvvetine bağlı 

olarak meydana gelir. Bunlar  

 

 Transmisyon direnci  

 

 Yuvarlanma direnci 

 

 Hava direnci 

 

 Ġvme direnci  

 

Olmak üzere  4 temel direnç kuvvetinden 

meydana gelmiştir. 

 

İçten yanmalı motorun ürettiği gücü 

tekerleklere ileten ve taşıtın yol yük 

durumuna göre ihtiyaç duyduğu hız ve tork 

ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirerek 

çekici tekerleklere ileten sisteme 

Transmisyon Sistemi veya genel olarak 

Güç Aktarma Organları – GAO 

denmektedir. 

 

Klasik bir güç aktarma organı aşağıdaki 

elemanlardan  meydana gelmektedir. 

 

1. Kavrama 

2. Vites Kutusu 

3. ġaft 

4. Mafsallar 

5. Diferansiyel 

6. Aks’ lar dan meydana gelmektedir. 

 

 

 

 

2-TEMEL DĠRENÇ KUVVETLERĠ 

Grafik incelendiğinde taşıt hızına bağlı 

olarak  Rtr (transmisyon Direnci) ve Rro 

(Yuvarlanma Direnci ) nin taşıt hızına 

bağlı olarak  büyük miktarlarda değişim 

göstermediğini görülmektedir. Fakat Ra 

(Hava Direnci) ve Ri (Ġvme Direnci) ise 

taşıt hızının yükselmesiyle birlikte 

katlanarak artmakta büyük değerlere 

ulaşmaktadır. Bu miktardaki direnç 

kuvvetlerini yenebilmek için  çekiş 

kuvvetinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Burada dikkat çeken bir hususta ivme 

 
Motor 
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Motoru Önde Arkadan ĠtiĢli Bir TaĢıtta Güç 

Aktarma Organları’nın ġematik DiziliĢi 



direncinin  taşıt dururken  yine taşıt 

ağırlığına bağlı olarak büyük değerlerde 

olduğu ve taşıtın ilk harekete geçişi 

sırasında motor üzerinde düşen yükün 

azaltılması gerektiğidir.   

Taşıt performans karakteristiğini etkileyen 

en önemli faktör aktarma organlarının 

verimi, dizilişi, çalışma şekli, tasarımı dır. 

 

TaĢıt Performansı TaĢıtın çıkabileceği 

Maksimum eğim miktarına, taĢıtın 

ivmelenme yeteneğine ve engeller 

üzerinde aĢabilme  kabiliyetine bağlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir taşıt  sürekli değişen direnç 

kuvvetlerinin etkisi altında kalmaktadır. 

Bununla birlikte sürücünün  taşıta hız 

kazandırma veya ivmelendirme isteğine 

karşılık içten yanmalı motorun gerektiği 

zaman  tork artışı gerektiği zaman ise hız 

artışı sağlaması gerekmektedir. Yukarıdaki 

grafikte güç sabit kalmak şartı ile taşıtın 

hıza bağlı olarak değişen tork ihtiyacı 

görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı 

üzere taşıt hızının düşük kaldığı bölgelerde 

yüksek tork üretimi gerekmektedir. Bu 

durum özellikle taşıtın ilk harekete geçişi 

ve eğim çıkabilme yeteneğini 

belirlemektedir. 

 

Bununla birlikte içten yanmalı motorun hız 

grafikleri incelendiği içten yanmalı 

motorun yapısal özelliklerine bağlı olarak 

düşük motor devirlerinde tork çıkışının çok 

düşük olduğu görülecektir. Ayrıca yüksek 

motor devirlerinde de motor hacimsel 

verimin düşmesi buna bağlı olarak devir 

başına düşen tork üretimini de 

azaltmaktadır. Bunun sonucunda motorun 

ürettiği hız ve tork miktar ve zamanlaması 

ile taşıtın ihtiyaç duyduğu çekiş kuvveti ve 

hız ihtiyacı hem miktar açısından hemde 

zamanlama açısından eşleşmemektedir. 

Bunun sonucunda günümüz taşıtlarında 

güç aktarma organlarına duyulan ihtiyacı 

tamamen ortadan kaldıracak ya yeni, bir 

güç kaynağı bulunmalıdır. ( DC Akım 

Motorlara sahip elektrikli araçlar vb.. ) 

yada içten yanmalı motorun ürettiği gücü 

hem çekici tekerleklere iletecek hem de  

içten yanmalı motorun ürettiği tork ve hızı 

taşıtın ihtiyaç duyduğu çekiş kuvveti ve 

taşıt hızına çevirecek bir  Güç Aktarma 

Organı Sistemine ihtiyaç devam edecektir. 

 

3-GÜÇ AKTARMA ORGANLARI’ 

NIN TEMEL  GÖREVLERĠ 

 

Transmisyon sisteminin başlıca görevleri  

 

1. TaĢıtın ilk harekete geçiĢini 

sağlamak 

2. Tork ve hız dönüĢümlerini 

gerçekleĢtirmek 

3. TaĢıtın ileri geri hareketini 

sağlamak 

4. DönüĢlerde tekerlek arasındaki 

hız farklılıklarını düzenlemek 

5. Ġçten yanmalı motora özgül yakıt 

sarfiyatının düĢürülmesi ve eksoz 

emisyonlarının azaltılması 

noktasında yardımcı olmak. 

 

Sistemin en önemli elemanları  

istendiğinde vites kutusu ile motor 

TORK 

GÜÇ 

TAġIT HIZI km/h 

TORK 

GÜÇ 

Benzinli Bir Motorun tam Yük Hız Karakteristikleri 



arasındaki hareket iletimini kesen 

Kavrama, Taşıt hız aralığının motor hız 

aralığından daha geniş olmasını ve taşıt 

ile motor arasındaki yük eşleşmesini 

sağlayan Vites kutusu, dönüşlerde iç ve 

dış tekerlekler arasında oluşan hız 

farklılıklarını düzenleyen 

Difransiyeldir. 

 

KAVRAMA  

 

Kavrama motorun dönüş hareketini 

vites kutusu, diferansiyel, aks gibi 

organlara ileten veya bu organlardaki 

ters hareket geçişini motora ileten 

istenildiğinde ise bu hareket geçişini 

kesen sistemdir. 

Kavrama sistemleri 

 

1. Mekanik  

2. Hidrolik 

3. Elektromanyetik  

 

kavramalar  olmak üzere 3 gruba 

ayrılabilir.Ayrıca kavramalar kumanda 

sistemlerine göre genellikle mekanik  ve 

hidrolik kumandalı olmak üzere yine 2 

kısımda incelebilirler. 

 

Kumanda sistemi hariç tutulacak olursa 

kavramayı meydana getiren 3 ana eleman 

vardır. Bunlar  

 

1. Baskı Plakası 

2. Kavrama Diski 

3. Diyafram Yay ‘dır. 

 

Günümüzde en çok kullanılan kavrama 

türü Diyafram Yaylı, Mekanik 

Kumandalı, Tek Diskli, Kuru 

Sürtünmeli Mekanik Kavramadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baskı Plakası ve Diyafram Yay 

Baskı Plakasının  Kavrama Diskine Basan Yüzeyi 

Kavrama Diski ve Frezeli Göbek 

Kavramanın ÇalıĢması 

 

Sürücü tarafından debriyaj pedalına basılmadığı 

durumlarda yani Kavraşma Pozisyonunda iken 

baskı plakası diyafram yayın kuvvetiyle kavrama 

diskini kendisi ile volan arasında sıkışmış 

vaziyette tutarak volandan gelen hareketin 

kavrama diski vasıtasıyla disk göbeğindeki frezeli 

kısma buradan da  prizdirekt mili vasıtasıyla vites 

kutusuna iletimini sağlar. 

 

Sürücü pedala bastığında kumanda sistemi devreye 

girerek debriyaj bilyası diyafram yayı esneterek 

baskı plakası üzerinde ki  tesiri  ortadan kaldırır. 

Bunun sonucunda  kavrama diski  boşa çıkar ve 

volan ile sürtünmesi ortadan kalkar , hareket 

iletimi kesilir. Motor ile vites kutusu mekanik 

olarak birbirinde ayrılmış olur.  

 

Kumanda sistemi aynı zamanda sürücünün pedala 

basma kuvvetini diyafram yayı esnetecek miktara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavrama motor ile vites kutusu arasında 

bulunmakta ve volan yüzeyine tesbit 

edilmiş olduğundan her şartta volan ile 

birlikte dönmektedir.  

 

 

Kavrama diskinin üzerinde kavraşma 

sırasında şok kuvvetlerini sönümlemek için 

bir ondüleli yay ve yine krank tork 

dalgalanmalarının vites kutusuna geçişini 

engellemek için de şok sönümleyici yaylar 

bulunmaktadır. 

 

Kavrama mekanik kumanda sistemi Pedal, 

İtme çubuğu, Halat, Ayırma çatalı ve 

Debriyaj bilyasından meydana 

gelmektedir.  

 

Aşağıda kavrama diski göbeğine geçen ve 

hareketi vites kutusuna ileten Prizdirekt 

Mili görülmektedir.    

 

 

 

VĠTES KUTUSU  

 

Dişli veya hız kutusu olarak da 

adlandırılan vites kutularının, içten 

yanmalı motorlara sahip araçlarda 

kullanılma amacına bakıldığında içten 

yanmalı motorlarda motorun maksimum 

torku, belirli bir devirde sağlanmaktadır. 

Bu devrin altında veya üstünde tork 

düşmektedir. O halde aracın 0 km den 

ekonomik kullanımlı maksimum hızına 

ulaştırmak için ideal motor devrini sürekli 

maksimum tork devrinde tutması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volan Üzerinde Kavrama Sistemi 

 

Prizdirekt Mili 

GÜÇ EĞRĠSĠ 

TORK EĞRĠSĠ 

ĠÇTEN YANMALI  MOTORUN TORK GÜÇ 

KARAKTERĠSTĠKLERĠ 



İşte bu konum vites kutuları ile 

sağlanabilmektedir. Otomobilin ilk 

harekete geçirilmesinde motorun  

maksimum tork devrinde ve düşük 

devrilerde motordan alınan tork, 

otomobilin hareket ettirilebilmesi için 

yetersizdir. 

 

1. vites konumundaki tork artışı küçük 

dişlinin büyük dişliyi çevirmesi ile 

gerçekleşir. 

 

Dişlilerde hareket geçişi hareketi veren ve 

alan dişlilerin diş sayılarının oranları ile 

belirlenir. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

     

      

Zalan / Zveren = 45 / 15 = 3  

 

Buna göre  

 

Tork 3 kat atarken Devir 1/3 oranında 

azalmaktadır. 

 

DĠġLĠ ORANLARININ ELDE  

EDĠLMESĠ 

 

Vites kutusu dişlileri kaldıraçlar içinde 

geçerli olan fizik kanunlarına bağlı olarak 

çalışmaktadır. Örneğin çoğu insanın bir 

aracı kriko yardımı olmadan kaldırması 

mümkün değildir. 

 

Kriko bir kola uygulanan hareketin uzun 

hareket mesafesi manivela gücü yardımıyla 

krikoya alındığı noktada ( kısa hareket 

mesafesi ) kaldırma gücüne dönüşmesini 

sağlamaktadır. 

 

Aşağıda verilen örneklerde uygulanan 

kuvvetin kat ettiği mesafenin yük 

noktasında kaldırma kuvvetine dönüşmesi 

gösterilmektedir.  2 numaralı yük  1 

numaralı yükten daha ağır olmasına 

rağmen daha fazla manivela gücü 

uygulanması nedeniyle daha kolay 

kaldırılabilmektedir.  

 

 

1. 1 numaralı yük 

2. 2 numaralı yük 

3. Kuvvet 

4. Yük noktası 

 

Hareket oranı, araç vites kutularında dişli 

oranı yada  vites oranı olarak 

adlandırılmaktadır. Basit bir örnek verecek 

olursak A dişlisi B dişlisini tahrik ettiği 

takdirde A dişlisinin tam bir turu B 

dişlisinin yarım tur dönmesini 

sağlayacaktır. Ancak bu durumda B 

dişlisinin dayanak noktası üzerine etki 

eden moment  A dişlisi üzerine etki eden 

momentin 2 mislisi olacaktır. 

 

 

Z = 15 

 HAREKETĠ VEREN 

DĠġLĠ 

Z = 45 

 HAREKETĠ ALAN  

DĠġLĠ 

 

                             Hareketi Alan DiĢlinin DiĢ Sayısı 

Hareket GeçiĢ Oranı = ---------------------------------------------- 

                           Hareketi Veren DiĢlinin DiĢ Sayısı  

 



Bu tür bir dişli düzeneği daha iyi 

ivmelenmesini sağlamaktadır. B dişlisi  A 

dişlisini tahrik ettiği takdirde B dişlisinin 

tam biri turu A dişlisinin 2 tur dönmesini 

sağlayacaktır. Ancak bu durumda A 

dişlisinin dayanak noktası üzerine etki 

eden moment B dişlisinin üzerine etki eden 

momentin yarısı olacaktır. Bu tür bir dişli 

düzeneği yakıt tüketiminin azaltılmasını ve 

daha yüksek hızlara çıkılabilmesini 

sağlamaktadır.  

 

 Tüm viteslerde yüksek bir azami hız, iyi 

bir ivmelenme ve yakıt ekonomisi 

sağlayabilmesi için vites kutusu dişlilerinin 

motorun en iyi performans ürettiği 

devirlerde ( Mak. Tork – Mak.Güç – Min. 

Özgül Yakıt Sarfiyatı’na Rast Gelen Devir 

Aralıkları ) çalışmasını sağlayacak oranlara 

sahip olması gerekmektedir. Azami güç 

azami tork ve azami yakıt ekonomisi faklı 

motor devirlerinde elde edildiği için seçimi 

kolay bir iş değildir.  

 

Günümüzde otomobillerde yaygın olarak 

kullanılan düz vites kutularında 5 ileri ve 1 

geri vites oranı kullanılmaktadır. 

 

İleri viteslerden 4 ü makul bir performans 

sunmayı amaçlarken 5. vites yakıt 

ekonomisi sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Geri vites dişlisi oranı küçültmeli ve çıkış 

gücünü değiştirerek aracın ters yönde 

hareket etmesini sağlamalıdır. 

 

Güç aktarım sistemi aracı hareket 

ettirebilmek için çekiş direncini aşmalıdır. 

Çekiş direnci aşağıda belirtilen unsurlardan 

oluşmaktadır. 

 

Hava direnci  - Yuvarlanma direnci – Eğim 

direnci  

 

Aşağıdaki grafikte azami gücü 150 kW 

olan teorik bir motorun güç eğrisi 

gösterilmektedir 

 

.  

Bu güç aracın 200 km/h hıza çıkması için 

yeterlidir. Ancak aracın bu hıza 

ulaşabilmesi için vites dişlilerinin araç 200 

km/h hıza ulaştığında motorun 5000 1/min 

de çalışmasını sağlayacak  şekilde 

düzenlenmeleri gerekmektedir. 

 

Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi 

ivmelenmenin oluşabilmesi için çekiş 

gücünün çekiş direncinden fazla olması 

gerekmektedir. 

 



Tasarımcı düşük yada yüksek bir üst vites  

oranı belirleyebilecektir.  

 

Kısa vites oranı ( küçük tahrik dişlisi ve 

büyük tahrik edilen dişli ) ivmelenmeyi 

sağlamak için daha fazla güç, üst viteste 

daha esnek bir performans, düşük azami 

hız sağlar. 

 

Uzun vites oranı ( büyük tahrik dişlisi ve 

küçük tahrik edilen dişli ) motor aynı hıza 

daha düşük devirde ulaşacaktır. Daha fazla 

yakıt ekonomisi sağlayacaktır. Motor daha 

sessiz  çalışacaktır, motor daha az 

aşınacaktır.  

 

Çeşitli dişli oranlarının aracın azami hızı 

üzerindeki etkileri aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir. 

 

 Kısa Vites Oranları  

 

1 – Hız eğrisi  2 – Ġvme eğrisi 

3 – Hız  4 – Güç 

 

Kısa vites oranı aracın azami hızını 

düşürmekte ancak ivmelenmesini 

iyileştirmektedir.  

 

Uzun vites oranı aracın azami hızını 

arttırmakta ancak ivmelenmesini 

yavaşlatmaktadır. Optimum vites oranı 

hem yüksek bir azami hız sağlamakta hem 

de ivmelenmeyi iyileştirmektedir.  

 

1 – Hız eğrisi  2 – Ġvme eğrisi 

3 – Hız  4 - Güç 

 

Üst vites oranı belirlendikten sonra 

tasarımcı  1.vites oranını belirlemelidir. 

1.vitesin amacı ivmelenme için azami 

çekiş sağlama ve aracın dik rampaları 

çıkmasına yardımcı olmaktır.Görüldüğü 

gibi kısa vites oranları ivmelenmeyi 

iyileştirmek amacıyla daha fazla güç 

sağlamaktadır. Ancak vites oranlarının çok 

kısa olması halinde sürücünün 

ivmelenmeye devam edebilmek için  

hemen vites büyütmesi gerekecektir. 

Tasarımcılar vites kutusunda kullanılacak 

her bir dişli oranının seçilebilmesi için 

değişik grafikler kullanmaktadır. Bu 

yöntemlerden biride Geometrik Geliştirme 

Kuralı’dır.  Tüm vites oranları iyi bir 

ivmelenme ve makul bir azami hız sağlama 

özelliğine göre seçilmelidir.  

 

      



 

 

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

 

Sürücünün emirleri vites kolu aracılığı ile 

vites kutusuna iletilmektedir. Ancak kolay 

görünen bu işlem gerçekte karmaşık bir 

yapıyı gerektirmektedir. Motor kasaya 

sabit bir şekilde bağlı olmadığından belirli 

toleranslar içerisinde hareket ederek 

titreşmekte vites kolunun ise bu titreşimleri 

iletmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan 

vites kolunun hareketi şanzımanın 

içerisinde bulunan çatallara mümkün 

olduğunca doğrudan ulaştırılmalıdır. 

Dahası yanlışlıkla geri vitese geçmenin 

önlenmesi için birde kilit mekanizması 

gerekmektedir. 

 

Şanzımanın kontrolünde halat veya kollar 

kullanılmaktadır. Kollar ile yapılan 

iletişimde daha karmaşık ayırma çabaları 

gerekmekte ancak hassasiyet artmaktadır. 

 

SENKROMEÇ  

 

Vites değiştirmeyi kolaylaştırmakta ve 

hızlandırmaktadır. Görevi kavraşması 

gereken dişlilerin hızlarını eşit duruma 

getirmektir. Senkromeçin çalışması konik 

sürtünmeli kavrama sistemi üzerine 

dayanmaktadır.  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

     

     

ġAFT 

VĠTES KUTUSU 

KAVRAMA 

MUHAFAZASI 

MOTOR 

Motoru önde arkadan itiĢli taĢıt üzerinde Vites Kutusunun Yeri 

Motoru önde önde çekili bir taĢıtta Vites Kutusu DiĢlileri ve  

Diferansiyel Bölümü 

Ayrıma çatalları ve senkromeç 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Mekanik vites kutularında dişliler arasında 

yataklarda ve yağda meydana gelen 

sürtünmelere bağlı olarak kayıplar 

oluşmaktadır. Bu kayıplar motor momenti 

ile transmisyon oranına bağlı olmakla 

beraber mekanik vites kutularının mekanik 

verimi ortalama % 96 ile % 99 arasında 

değişmektedir.  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

Mekanik vites kutulu ve 4 vitesli bir taşıtın 

performans karakteristikleri ( tahrik ve 

direnç kuvvetlerinin, taıt hızına bağlı 

değişimleri ) görülmektedir.  

 

Şekil üzerinde yapılacak değerlendirmeden 

bu taşıtın yoldaki azami hızının 150 km/h 

olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu hızda 4. 

viteste geliştirilebilen tahrik kuvveti direnç 

kuvvetine eşit olduğu, eğrilerin kesişme 

noktasından anlaşılmaktadır.  

 

Yine eğrilerden  bu taşıtın çıkabileceği 

azami eğimin 1.viteste ve ≈ 20 km/h ‘te  % 

42  (22,78
0
) , 2.viteste ve ≈ 35 km/h’te % 

25,5 (14,3
0
) kadar, yine 1.viteste ve 20 

km/h te ki rezerv kuvvetin ( tahrik ve 

direnç kuvvetleri arasındaki fark ) 5400 N 

kadar olduğu görülmektedir.  

 

4. vitesli bir vites kutusu için aşağıdaki 

bağıntılar yazılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġ2 / Ġ1 = Ġ3 / Ġ2 = Ġ4 / Ġ3 = neM / neP = kg 

 

Mekanik kumanda sistemi 

4 vitesli bir taĢıtın  tahrik kuvveti – hız karakteristiği 

Geometrik geliĢtirme kuralına göre vites 

basamaklarının oluĢturulması 



Ġ1 , Ġ2 , Ġ3 , Ġ4 : 1. 2. 3. 4. viteslerdeki diĢli 

oranları 

 

neP : azami güçteki motor hızı 1/min 

 

neM : azami torktaki motor hızı 1/min 

 

kg : geometrik geliĢme katsayısı 

 

 

 

 

Mevcut Bir Vites Kutusunda DiĢli 

Oranlarının Hesaplanması 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Yukarıdaki bağıntıyı kullanarak mevcut 

dişlilerin dişli oranları hesaplanabilir. 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

A  

D 

C 
B 

          B             D 

I = -------- X -------- 

          A             C 

 

Grup ve Vites DiĢlileri 

Daimi iĢtirak diĢlileri 

5 ileri vitesli bir vites kutusunda 

viteslerin geçiĢi 



     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.viteste güç akıĢı 

2.viteste güç akıĢı 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3.viteste güç çıkıĢı 

4.viteste güç çıkıĢı 

5.viteste güç çıkıĢı 

Geri viteste hareket akıĢı 



ġAFT 

 

Arkadan itişli otomobillerde vites kutusu 

çıkış hareketini diferansiyele ileten 

organdır. Şaft ( Kardan Mili ) otomobilin 

değişen yol ve yük koşullarında vites 

kutusu ile diferansiyel arasındaki değişen 

mesafe ve açılar altında hareket geçişini 

sağlar.  

 

Kayıcı mafsal değişen mesafeyi, istavroz 

mafsalları ise açıları karşılar. Esnek kaplin 

ise hareket geçişlerindeki vibrasyonları 

yok eder. Kardan mili dönerken hareket 

ileten elaman olduğu için balansının çok 

iyi yapılması gerekir.  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

ĠSTAVROZ MAFSAL 

 

İstavroz mafsallar basit yapıları ve doğru 

çalışmaları nedeniyle yaygın şekilde 

kullanılırlar. 2 çataldan biri kardan miline 

kaynaklanmıştır ve diğer çatal bir mafsal 

flanşı yada bir kayıcı ( kayar bağlantı ) ile 

yekpare oluştururken bir istavroz rulmanlar 

üzerinde bu çatallara bağlanmıştır. İstavroz 

özel bir güçlü çelikten dövülerek imal 

edilmiştir ve aşıntı direnci ve yüksek 

mukavemet vermek için yüzey sertliği 

sağlanmış 4 muyluya sahiptir.  

     

     

ESNEK MAFSALLAR 

 

Bir esnek mafsal içinde 3 ayaklı çatallar 

arasında sıkıştırılmış sert bir  lastik kaplin 

bulunur. Esnek mafsallar sürtünmeye 

sebep olacak parçalara sahip olmadığından 

yağlama gerektirmeden sessizce döner. 

 

 

 

 

SABĠT HIZLI MAFSAL 

 

Sabit hızlı mafsal sıradan bir mafsala göre 

daha yumuşak bir şekilde tork aktarımı 

sağlar. Fakat  tasarımında daha karışık 

olduğundan daha pahalıdır. Bu nedenle 

kardan mili bağlantılarında pek sık 

kullanılmaz. 

 

1. Esnek kaplin 

2. Burç 

3. Flanş 

4. Gresörlük 

5. Kayıcı mafsal ve 

yay 

6. Keçe 

7. Mesnet lastiği 

8. Flanş 

9. Somun 

10. Disk 

11. Segman 

12. Rulman 

 

13. Disk 

14. Ön Kardan Mili 

15. Soket 

16. Esnek Kaplin vidası 

17. Kilit somunu 

18. Segman 

19. İstavroz 

20. Segman 

21. Mahruti flanşı 

22. Arka kardan mili 

23. İstavroz 



Bu tip mafsallar önde çekişli araçların ön 

tahrik şaftlarında yada bağımsız 

süspansiyon sistemine sahip araçların arka 

tahrik şaftlarında kullanılır. 

 

 

ASKI BĠLYASI 

 

Askı bilyası kardan milinin 2 parçasını 

ortadan yataklar ve bir flanş ile ön kardan 

milinin ( ara şaft ) ucundaki frezelere 

geçmiştir. Askı bilyası aşağıda gösterildiği 

gibi dönüş sırasında kardan milini 

destekleyen lastik bir takoz içinde yer alır 

bir kep ile şasiye bağlanır. Kardan milinin 

2 parçaya ayrılması nedeniyle mildeki 

titreşimin  şasiye iletilmesini önlemek 

amacıyla  lastik takoz tarafından 

sönümlenir. 

 

Sonuç olarak yüksek hızlarda kardan 

milinden gelen titreşim ve/veya gürültü 

belirli bir minimum değere düşürülür.  

 

ġaft Örnekleri 

 

 

 

ġAFTLARDA DÖNME KRĠTĠK HIZI 

 

Bir milin dönme hızı giderek arttırıldığı 

zaman orta kısmında bir eğilme göze 

çarpar eğilmede yavaş yavaş artarak belirli 

bir kritik bir hızda milin kırılmasına sebep 

olacak bir genliğe erişebilir. Hız daha da 

arttırıldığı zaman kararlı yeni bir rejime 

erişilir.  

 

Kararalı rejime varmak için kritik hızın 

çok çabuk geçilmesi gerekmektedir. Buda 

taşıtta hiçte kolay değildir. Milin aşağıda 

görüldüğü gibi iğ şekline girmesi ne kadar 



hassas işlenirse ilensin bütün millerde 

bulunan dengelenmemiş ağırlığın 

oluşturduğu merkezkaç kuvvetin 

sonucudur. Kritik hız yakınındaki durum 

bu 2 nokta arasında gerilmiş bulunan bir 

telin titreşimine benzetilebilir. Eğilme mil 

ile birlikte dönen  bir düzlem içinde 

olmaktadır.  

 

Dönme hızı arttırılan bir milin orta 

kısmındaki eğilme 

 

 

TaĢıt üzerinde Ģaft 

 

DĠFERANSĠYEL 

 

Diferansiyel bir mille 2 ayrı mile birden 

hareket vere ve farklı hızlarda dönebilen, 

bu millere eşit döndürme momenti  

iletebilen bir dişliler sistemidir. 

Diferansiyeli oluşturan parçalar 

 

1. Ayna dişli 

2. Mahruti dişli 

3. İstavroz dişlileri 

4. Aks dişlileri 

5. Diferansiyel dişli kutusu  

6. Diferansiyel muhafazasında 

oluşmaktadır. 

 

Diferansiyel gerekli hallerde farklı 

devirlerde dönmesi hareket yönünün 

değiştirilmesi ve moment artışı gibi önemli 

görevler üstlenir.Tekerleklere hareket 

iletimi sağlayan her 2 aks milinin uçlarında 

konik aks dişlileri mevcuttur. Eğer 

diferansiyel kutusu sabit tutulup aksa 

dişlerlinden birisi örneğin sağ taraf  2  

1/min hızla bir yöne çevrilirse diğer aksa 

dişlisi aynı hızla fakat ters yönde 

dönecektir. 

 

Bu hareket kutuya göre bağıl bir harekettir. 

Ve kutu hareketinden etkilenmez. Eğer 

diferansiyel kutusu 200 1/min lik hızla ileri 

doğru dönerse ve sağ aks dişlisi 2 1/min lik 

hareketine aynı yönde devam ederse sol 

aksa dişlisi yine geri ve 2 1/min lik hızla 

dönecektir. Bu durumda sağ aks dişlisinin 

gerçek hızı 202 1/min ve sol aks dişlisinin 

gerçek hızı 198 1/min olacaktır.  

 

İşte bu olay taşıtın virajlarda hareketi 

esnasında meydana gelen durumdur. İç ve 

dış tekerleklerin farkı diferansiyel ile 

düzenlenir ve diferansiyel kutusunun hızı 

aks hızının aritmetik ortalaması kadardır. 

Taşıt düz yolda giderken ise aks dişlisinin 

diferansiyel kutusu ile birlikte dönerler  ve 

kutuya göre  bağıl bir hareket yapmazlar. 

 

Ayrıca diferansiyel dönüşlerde içte ve dışta 

kalan tekerleklerin hız farklılıkları 

düzenlemekle beraber , ayna dişli ve 

mahruti dişli arasındaki redüksiyon oarnı 

vasıtasıyla bir miktar sabit tork artışı da 

sağlarlar. 

 

Bununla birlikte motordan gelen hareketi 

90
0
 kırarak motor dönüş yönünü taşıt 

hareket yönüne çevirirler. 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

     

AYNA DĠġLĠ 



     

     

Diferansiyel Ģematik görünümü  
 

1. Mahruti 

2. Mahruti ön rulman 

3. Mahruti dip rulman 

4. Ayna dişli 

5. İstavroz kutusu 

6. İstavroz mili 

7. İstavroz dişlisi 

8. Aks dişlisi 

9. Ayar kovanı 

10. Yan rulman 

11. Ayna dişli tespit vidası 

12. Diferansiyel kutusu 

13. Yan rulman dış yatağı 

14. Yan rulman ayar şimi 

15. Aks dişlisi ayar şimi 

16. Mahruti Yüksekli ayar şimi 

 

AKS MĠLLERĠ 

 

Diferansiyel aks dişlilerinden aldığı dönüş 

hareketini çekici tekerleklere iletir. 

Akslarda diferansiyel tarafında 3 lü mafsal 

tekerlek tarafında ise sabit hız mafsalı 

bulunmaktadır. Sağ aks milinde araç ve 

motor tip farklılığına bağlı olarak 

diferansiyel tarafından olacak şekilde 

belirli bir mesafede balans ağırlığı vardır.  

 

 

     

     

     

     

      

 Akslar güçlerini diferansiyelden tekerlere 

aktarırlar. Önden çekişli araçlarda aks aynı 

zamanda 2 farkı görevi yerine 

getirmektedir. 

 

1. Tekerlerin aşağı yukarı hareketleri 

ile ortaya çıkan şaft boyundaki 

değişmeleri karşılayabilecek bir 

mekanizmaya sahip olmalıdır. 

2. Tahrik ve  direksiyon için aynı 

tekerin kullanılmasından dolayı ön 

tekerler döndürülürken aynı 

çalışma açısının sağlayacağı 

kapasite de olmalıdırlar ve tekerlere 

hızlarında değişmeye sebep 

olmadan döndürmelilerdir. 

1. Sabit hız mafsalları 

2. Ara mil  

3. Ara mil yatağı 

4. Aks mili  

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

SÜREKLĠ DEĞĠġKEN DĠġLĠ 

ORANLI VĠTES KUTULARI 

( CVT ) 

 

Motordan alınan hareketleri devir ve 

moment farklılığı oluşmadan tekerlere 

iletebilmek önemli bir performans 

artışı demektir. Klasik ve otomatik 

vites kutularında bunun sağlanması 

mekanizma tekniği açısından mümkün 

değildir. CVT teknolojisinde sınırsız 

vites değişimi ile yani belirli vites dişli 

oranları yerine sınırsız dişli oranına 

sahip bir taşıtta tekerlek tahrik kuvveti 

ve gücünün optimizasyonu sağlanırken 

ciddi bir yakıt tasarrufu da sağlanmış 

olur. 

 

CVT denemeleri önceleri kayış – 

kasnak veya makara ile hareket iletimi 

şeklinde olmuş ve istenilen verim 

verim elde edilememiştir. Ancak 

elektronik kontrol sistemlerinin 

otomotiv uygulamalarının 

yaygınlaşması ve malzeme 

teknolojisindeki gelişmeler sonucu 

CVT teknolojisi günümüzde hızla 

yaygınlaşmaya başlamıştır.  

 

Sistem yakıt ekonomisini arttırmak ve 

vites kutusu maliyelerini düşürmek gibi 

önemli avantajları vardır.  

 

CVT mekanizması aşağıda görülen V 

şeklinde genişleyip daralabilen 2 

kasnak ve bu kasnakların V yatağı 

üzerinde bulunan bir kompozit çelik 

kayıştan oluşur.   

 

tahrik eden ve edilen kasnaklar milleri 

üzerine bir tarafları sabit ve diğer 

tarafları eksenel kayma yapabilecek 

şekilde ve genelde rulmanlı 

yataklandırılmış elemanlardır.  

 

Kasnakların eksenel  hareketinin 

sağlanması selenoidler yada hidrolik 

servo sistemleri ile olmaktadır. Sürekli 

değişen bir başka ifade ile kesintisiz 

hız değişim oranları kasnakların 

hareketli taraflarının çekme basma 

hareketine baplı olarak kasnaklarla 

temas halinde olan kayışın efektif 

çapının arttırılması yada azaltılması 

sonucu oluşur. 

 

Bir tahrik eden ve bir tahrik edilen 

kasnaktan oluşan CVT mekanizması 

otomobiller için  gerekli hız değişim 

aralığını – vites kutusu dişli oranları 

aralığı sağlayabilmektedir.  

 

CVT sisteminde kavramaya ihtiyaç 

yoktur ancak motordan alınan dönme 

hareketi önce bir tork konvertöre 

iletilir, tork konvertör düşük hızlarda 

moment arttırarak özellikle ilk kalkış 

ve ivmelenme esnasında gerekli 

moment artışını sağlar.  

 

Belirli bir hıza ulaşıldığında da bir kilit 

mekanizması le devreden çıkarılır ve 

motor devri direkt olarak CVT ye 

iletilmeye başlanır. CVT sisteminin giriş 

elemanı bir planet dişli sistemidir. Planet 

dişli sistemi gerektiğinde giriş 

hareketinin yönünü değiştirir ve geri vites 

pozisyonunun elde edilmesini sağlar. 

Bazı CVT sistemlerinde planet dişli 

sistemi çıkış kasnağının arkasınada 

yerleştirilmektedir.  



 

Planet  dişli sisteminden alınan hareket 

birinci kasnağa yani tahrik kasnağına 

iletilir. Kasnakların açıklık oranına 

bağlı olarak hız değişimi sağlanır ve 

tahrik edilen kasnaktan genellikle bir 

ara dişli – moment arttırıcı vasıtası ile 

diferansiyele iletilir. 

 

 

CVT elektronik kontrol sistemi aşağıda 

gösterilmektedir. 

 

 

Sistemler arasında küçük farklılıklar 

olası rağmen genel olarak ECU ya giriş 

bilgisi veren sensörler 

 

1. Motor Devir Sensörü 

2. Gaz Kelebek Konum Sensörü 

3. Vites Kolu Pozisyon Sensörü 

4. CVT Kasnakları Devir 

Sensörleri   

5. Kasnak Açıklık Miktarı 

Ölçüm Sensörü 

6. Yağ Sıcaklık Sensörü’ dür. 

 

ECU sensörlerden gelen bilgileri 

hafızadaki motor momenti – dişli oranı 

yönetim haritası, kavrama eğrileri gibi dişli 

oranları değişim oranının, kasnak kumanda 

sistemi hidrolik basınçları yada selenoid 

akım miktarına, planet dişli sistemi 

kavraması kumanda basınçlarını hesaplar 

ve çıkış bilgisi olarak gönderiri. 

 

Genelde çıkış elemanı bir hidrolik kontrol 

ünitesi olduğundan bu bilgiler 

doğrultusunda elektro hidrolik kontrol 

ünitesi – modülatör gerekli hidrolik basınç 

seviyelerini ECU dan elen sinyallere göre 

ayarlar.  

 

Bir diğer çıkış elemanı olan gösterge ise 

sistemde herhangi. bir arıza  olduğunda 

sürücün uyarılması amacıyla kullanılır. 

 



  

ELEKTRĠKLĠ ARAÇLAR  

 

Elektrikli araçlarda araç içerisine 

yerleştirilmiş enerji üretim, dağıtım ve 

tahrik sistemi elemanları birlikte 

çalışmaktadırlar.  

 

 

 

Bu tip araçlarda batarya lar elektrik 

motorunu beslemekte, elektrik  motoru 

üretmiş olduğu dönme hareketini 

tekerleklere mekanik yola ulaştırmakta 

ve araç hareketi sağlanmaktadır. 

 

HYBRID  SĠSTEMELR 

 

Bu sistemle donatılan araçta 2 çeşit güç 

kaynağı bulunmaktadır. Elektrik ve 

içten yanmalı motorun birlikteliği buna 

örnek olarak gösterilebilir. Seri tip 

melez araçlarda içten yanmalı motoru 

çekişi sağlayan elektrik motoruna 

enerji gönderen bataryaların şarj 

edilmesi için kullanılmaktadır. (fazla 

güç gerekmediğinde ve emisyon 

çıkması istenmediğinde) Paralel olarak 

nitelenen tiplerde ise çekişin 

sağlanması için her 2 motordan da 

yararlanılmaktadır. (yüksek güç 

istenildiğinde örneğin şehir dışında ) 

her 2 güç kaynağı arasındaki ilişki 

manuel olarak veya bir bilgisayar 

tarafından sağlanabilmektedir. Melez 

araçların dezavantajları bulunsa da 

günümüze kadar aşama 

kaydetmişlerdir.  

 

Her 2 tip motor için aha geniş bir 

hacme, elektrik motorunun 

bataryalarına, içten yanmalı motorun 

yakıt tankına, bunları kontrol 

edebilecek bir kontrol ünitesine ihtiyaç 

duyulması maliyeti yükseltmektedir. 

 

Bu tip sistemlerin çevre üzerinde 

olumlu etkisi bulunduğu gibi enerji 

dengesini olumlu yönde 

geliştirmektedir.  

 

 

 



DĠFRANSĠYELLERDE KULLANILAN 

DĠġLĠ SĠSTEMLERĠ 

 

Konik DiĢli Sistemi 

 

Motorun boylamasına konulduğu 

durumlarda diferansiyelde konik dişli 

sistemi uygulanır. Şaftın dönme hareketi 

90
0
 kırılarak tekerleklere iletilir. 

 

 

Alın DiĢli Sistemi 

 

 

Enlemesine yerleştirilen motorla ön 

tekerlekleri döndürülen araçlarda ( önden 

çekişli ) araçlarda diferansiyel dişli sistemi 

eğik diş açılmış bir dişli çiftinde meydana 

gelir. 

 

 

 

Düz GidiĢ  

 

Her 2  aks dişlisi eşit devir sayısına 

sahiptir. İstavroz dişlileri durduğunda 

diferansiyel kutusu kendi ekseni etrafında 

ve aksa dişlileri ile birlikte döner istavroz 

dişlileri dayanak olarak etki ederler. 

 

 

DönüĢ 

 

Virajın dışındaki tekerleğe ait aks 

dişlisinden daha hızlı döner. Diferansiyel 

kutusu döndürme devir sayısına uygun 

olarak döner. İstavroz dişlileri kendi 

eksenleri etrafında dönerler ve aynı 

zamanda  

 

 

 

 

Tek Taraflı Dönme 

 

Bir aks dişlisi hareketsiz durur. İstavroz 

dişlileri kendi eksenleri etrafında dönerler 

ve hareketsiz duran aks dişlisinin üstünde 

yuvarlanırlar. Bütün döndürme momenti 

diğer aks dişlisi üzerinden mahruti dişli 

giriş devir sayısının 2 katı kadar döner 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

TaĢıtlarda Farklı ÇekiĢ Sistemlerine 

Örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORU ÖNDE ÖNDEN ÇEKĠLĠ 

MOTOR ÖNDE – ġANZIMAN / DĠFERANSĠYEL VE 

ARKA AKS BĠRLĠKTE  

MOTOR VE ÇEKĠġ ARKADA 

MOTOR VE ÇEKĠġ ÖNDE 

Önden ve Arkadan ĠtiĢli Araçların 

KarĢılaĢtırılması 
 

Yol tutumu açısından önden çekişli araçların arkadan 

çekişlilere göre belirli avantajları bulunmamaktadır. 

Otomobil endüstrisinde giderek artan bir şekilde tercih 

edilmesinin en önemli nedeni yerden büyük ölçüde 

tasarruf edilmesidir.  

 

Yine şanzıman ve diferansiyel aksamının uygun bir 

şekilde motor ile birleştirilmesi montaj hattında 

kolaylıkla sağlanmakla ve bu aksamlardaki atalet 

kuvvetleri ile sürtünmeden doğa kayıpların az olması 

önden çekiş sisteminin verimliliğini arttırmaktadır.  

 

Motorun ağırlığının çekişi yapan tekerler üzerinde 

olması sonucu kaygan zeminlerde yol daha iyi 

kavranmakta ve stabilite artmaktadır. 

 

Ancak ön tekerler hem aracı hızlandırmak hemde 

yönlendirmek için kullanılmaktadır. Bu durumlarda 

keskin bir virajda tekerleklere güç verilerek  

çıkıldığında yanal yüklerin ve uygulanan gücün bir 

araya gelmesi ile ön tekerlerin kayma açıları 

arkalardan fazla olmakta ve bunun sonucunda önden 

kayma meydana gelmektedir. Dengeli bir sürüş için 

çok az bir miktar arkadan kayma arzu edilen bir 

olaydır ancak fazlası sürüş zevkini azaltır. 

 

Aynı ağırlık dağılımına ve şase yapısına sahip önden 

motorlu ve arkadan itişli bir aracın durumunu 

incelersek aynı sert virajdan çıkışta aracımız bir 

miktar önden kayma gösterecek ancak yeteri kadar 

güç verilmesi ile denge yeniden sağlanacaktır. 

Doğrusal hızlanma ve yanal viraj alma kuvvetlere 

bağlı olarak arka tekerler serbest dönen ve sadece 

yanal kuvvetlerle baça çıkmaya uğraşan önlerden daha 

önce yoldan kopacaklardır. Birçok sürücü bu ilave 

kontrol mekanizması ile yani gaz pedalını kullanarak 

aracın pozisyonunu  belirleyebilmenin sürüş zevkini 

arttırdığını savunmaktadır. 

 

Bununla birlikte hızlanmalarla bir ağırlık transferi söz 

konusudur. Arkadan itişli otomobilde arkaya doğru 

olan ağırlık transferi çekişi yapan tekerleri yere doğru 

bastırarak yolun daha iyi kavranmasını sağlar. Önden 

çekişlilerde ise tam tersi bir durum meydana 

geldiğinden buna bağlı olarak çekiş azalır. Bu nedenle 

güçlü performansa sahip otomobillerde arkadan itiş 

uygulaması tercih edilmektedir. Ancak bu çok 

mükemmel yol tutumuna sahip önden çekişli 

otomobillerin de olmadığı anlamına gelmemelidir. 

 

 

MOTOR ORTADA / ÇEKĠġ ARKADA 



KAYNAKLAR 

 

1. Otomotiv Elektroniği  

Rıdvan Arslan – Ali Sürmen  

Bosch 

 

2. Otomotiv Teknolojisinin 

Temelleri  

Ford 

 

3. TaĢıt Mekaniği  

Selim Çetinkaya 

 

4. Automotive Handbook  

Bosch 

 

5. Tempra Parça Kataloğu  

Tofaş 

 

6. Toyota Parça Kataloğu  

Toyota 

 

7. Renault Servis Manueli  

Renault 

 

8. Günümüzde Otomotiv 

Teknolojileri  

And Yüce - Shell 

 

9. Elektrikli Araçlar  

TÜBİTAK 

 

10. ġasi II  

MEB  

 

11. Teknik Formasyon Eğitimlerine 

GiriĢ  

Tofaş  

 

12. Motorculukta Metal Tekniği 

MEB 

 

13. Motorlu TaĢıt Tekniği 

MEB 

 

14. Motorlu Araçlar 1,2,3 

Mustafa Demirsoy 

 

15. Motor Dinamiği 

Selim Çetinkaya 

 

16. Güç Aktarma Organları Ders 

Notu 

Rıdvan Arslan 

 

17. Ġçten Yanmalı Motorlar  

Behçet Safgönül – Cem Soruşbay 

 

 

 

 

 

 

 


