Bilim
ve
Teknik

Otomobil

Ocak 2016 (578. sayı) ekidir.
Çeviri: Dr. Özlem Kılıç Ekici

Otomobil hayvan gücü kullanılmadan, itilmeden veya çekilmeden, enerjisini fosil yakıtlardan alan
içten yanmalı motorla ve tekerleklerin dönmesiyle hareket edebilen araçtır. Otomobil şasi, motor,
güç aktarma organları ve karoserden oluşur. Şasi ve karoser, otomobilin gövdesini oluşturur. Şasi
çerçevesi, aracın bütün parçalarını üzerinde taşıyarak motora, karosere ve güç aktarma organlarına destek olur. Karoser aracın kaporta diye bilinen ve değişik parçalardan oluşan sac aksamıdır.
Fren Sistemi
Aracın hızını azaltarak gerektiğinde durmasını sağlar.
Hidrolik fren sisteminde fren pedalına uygulanan küçük bir kuvvet fren
merkezine büyük bir kuvvet olarak iletilir. Oluşan hidrolik kuvvet, fren hattı
yoluyla tekerlek silindirlerinin her birine ulaşıp fren balatası ve fren disk
balatasında frenleme kuvveti oluşturur.

Hava Yastığı
Çarpışma anında çok hızlı biçimde açılıp
bir gaz veya hava ile şişerek yolcunun
yaralanmasını önleyen, esnek bir
malzemeden yapılmış koruma sistemi.

Dört Zamanlı İçten Yanmalı Motor
Alman Nikolaus Otto tarafından geliştirilen ve silindir içine yerleştirilmiş pistonun bir çevriminin
dört aşamada tamamlandığı motor tipidir. Bir otomobil motorunda yakıt-hava karışımı silindir
içinde ateşlendiğinde genişleyen gazlar pistonu aşağıya iterek piston koluna bağlı olan krank milini
döndürür. Böylece yanma enerjisi kinetik enerjiye çevrilerek otomobilin hareketi sağlanır.

Diferansiyel
İki tekerleğin arasında yer alır ve dişli bir parça ile tekerleklere bağlanır. Otomobil virajı alırken,
dairesel yol izler ve bir yay çizer. Dışta kalan tekerlekler daha geniş bir yay çizeceklerinden
diferansiyel sayesinde içte kalan tekerleklerden daha hızlı dönerler.

1 Emme Zamanı

2 Sıkıştırma Zamanı

Ön Cam
Kırıldığında camın dağılmasını
önleyen lamina camdan yapılır.

Motor
Motor, aracı hareket ettirmek için ısı enerjisini hareket enerjisine dönüştürür.
İçten yanmalı motorlarda yakıt silindirler içinde yakılır.

Ön Süspansiyon
Amortisörler, araç süspansiyon
sistemlerinde yaylarla birlikte
kullanılarak yoldan tekerleklere gelen
sarsıntı ve titreşimlerin araba şasisine
iletilmeden emilmesini veya en aza
indirilmesini sağlar.

Dünya genelinde her yıl 58 milyon otomobil üretiliyor. ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Çin ve
Güney Kore otomobil üretiminde lider ülkeler. Günümüzde çalışır durumda 1 milyardan fazla
motorlu araç (otomobil, motosiklet, otobüs, dolmuş, kamyon, kamyonet) var. Son 40 yılda araç
sayısı %300 civarında artmış. Dünya genelinde 1000 kişiye düşen araç sayısı 2013 yılında 174 olarak belirlenmiş.
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Kasa (Karoser)

Direksiyon
Ön tekerleklerin dönme
hareketini ve yönünü belirler.

Piston yanma
odasında
boşluk
oluşturmak için
aşağıya doğru
itilir.

Hava Alımı
Motora giren hava
yakıtla karışmadan önce
hava filtresinden geçer.

Emme supabı
kapanır.
2

1

Arka Süspansiyon

1

Emme
supabı açılır.
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Yakıt-hava
karışımı
silindirin
içine dolar.

3 Yanma Zamanı
1

Sıkışmış
karışım
bujilerden
çıkan kıvılcım
ile tutuşturulur.
El Freni
Arka tekerlekleri
kontrol eder.
Egzoz Borusu
Egzoz gazlarını dışarıya salar.

Vantilatör
Motorun soğutulmasına
yardımcı olur.

Kompresör (Hava Pompası)
Motorun volan dişlisinden
bir kayış vasıtasıyla hareket alır.
Silindirlere daha çok
hava basılmasını sağlar ve
yakıt verimini artırır.
Ayrıca içerideki havalandırma
sistemini de harekete
geçirir.

Alternatör
Alternatif akım oluşturarak
otomobilin elektrikli
cihazlarına güç sağlar.

Tekerlek
Düşük profilli tekerlekler
kuru zeminlerde, frenlemelerde
ve virajlarda daha iyi
bir performans gösterir.

Jant
Tekerleği hafifletmek için
alaşımdan yapılır.

Vites Kutusu (Şanzıman)
Motordan, kavrama yolu
ile aldığı dönme hareketini
tekerleklere iletir. Tekerleklerin
devir hızı kademeli olarak
vitesler yardımıyla artırılır ya da
düşürülür.

Katalitik Dönüştürücü
Motorların egzozlarından
dışarı verdikleri çevreye zararlı
maddeleri kimyasal olarak
daha az zararlı maddelere
dönüştürür.

Fren Diskleri
Otomobil fren sistemlerinde kullanılan
karbon seramik diskler frenleme sırasında
yüksek ve sabit bir sürtünme sağlar.
Diskler sayesinde hem fren mesafesi azalır
hem de fren gücü ısınma nedeniyle
azalmaz.

Şaft
Arkadan çekişli araçlarda
şanzımanı arka tekerleklere
bağlar.

Mazot

açığa çıkan
enerji pistonları
tekrar aşağıya
iter.

Pistona bağlı
krank mili
döner ve
araç hareket
eder.

Hibrit

Hidrojen

Dünya Kara Hız Rekorları
1898
1902

Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı
Alternatif

Alkol, Biyoyakıt

itilerek yanmış
atık gazlar
dışarı atılır.

Enjeksiyon Sistemi
Yakıt silindire enjeksiyon (püskürtme) sistemi ile ulaşır. Elektronik kontrol mekanizması
hıza ve silindire giren hava miktarına bağlı olarak her bir silindire püskürtülen yakıt miktarını belirler.

1926

63,2 km/s G. de Chasseloup-Laubat (Jeantaud Duc-elektrikli)
124,1 km/s M. Augieres (Mors Z Paris Vienne-içten yanmalı)
275,2 km/s J. G. Parry Thomas (Higham T. Special Babs-içten yanmalı)

1935

484,6 km/s Malcolm Campbell (Rolls Royce Railton Blue Bird-içten yanmalı)

1970
Elektrik

2 Piston yukarı

Döngü
böylece
başlangıç
konumuna
gelir ve
işlemler
yinelenir.
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Kaliper (Fren Çenesi)
Disk balatalarının oturduğu döküm parçalardır.
Fren merkezinden gelen hidrolik basınç
hareketli pistonu iterek disk balatalarını sıkıştırır.
Böylece aracın yavaşlaması veya
durması sağlanır.

LPG
Benzin

2 Yanma sonucu

Egzoz
supabı
açılır.
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Otomobillerde Kullanılan Yakıt Çeşitleri

Sıkıştırılmış
Doğalgaz

Yakıt-hava
karışımı yanma
odasında
sıkıştırılır.

4 Egzoz Zamanı
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Susturucu
Egzoz gazı salımı
sırasındaki gürültüyü
azaltır.
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Piston yukarı
doğru hareket
eder.

1001,6 km/s Gary Gabelich (Blue Flame-roket)
1223,7 km/s Andy Green
(Thrust SSC-turbofan, ilk süpersonik rekor)

1997

Thrust SSC

Otomobilin Tarihi
STARLEY TRICYCLE
İlk elektrikli araç
İngiltere’de üretildi.

DAIMLER
Petrol ile beslenen
motoru olan ilk
otomobil

BENZ
İçten yanmalı
motoru olan
ilk aracın patenti

RENAULT
Üstü ve yanları kapalı, direksiyonu
içerde olan ilk otomobil

OLDSMOBILE
Seri üretimi yapılan
ilk Amerikan otomobili

1899

1901

FORD T
Piyasaya sürüldü. Henry Ford 1917’de seri üretim
montaj hattı ile tek tip üretime başladı.

CITRÖEN
İlk önden çekişli otomobil modelini
tanıttı.

THE BEETLE
Adolf Hitler’in talebiyle Porsche tarafından tasarlandı
ve Volkswagen tarafından üretildi. 1938-2003
yılları arasında 21 milyon adet satışla en çok satılan
otomobillerden biri oldu.

FERRARI
İlk otomobil modeli 166 Sport’u tanıttı.

MERCEDES-BENZ 300 SL
Martı kanadı tipi kapılarıyla ünlenen
300 SL, yakıt enjeksiyonlu mekanik motoru
olan ilk otomobil.

1948

1954

FIAT 600
Küçük İtalyan
şehir
otomobili

VOLVO AMAZON
Üretilen tüm
serilerde standart
emniyet kemeri
olan ilk otomobil

1955

1959

Modern Otomobiller
Gösterişli kasaları ve hava yastıkları olan bilgisayar
kontrollü otomobillerin, tekerleklerin kilitlenmesini ve
patinajı önleyen gelişmiş fren sistemleri var. Elektrikli
ve hibrit otomobil kullanımı da yaygınlaştı.
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COUGNOT
Buharlı ilk yük arabası
(en fazla 3km/s hız yaptı)

1769

1881

1883

1885

1913

1934

1936

1960-Günümüze Modern Otomobiller

