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Otomobillerde karoseri yapý çeºitleri 
Sedan | Roadstar | Cabriolet | Coupe | Station Wagon | Hatchback | 

Sedan: Diðer adý limousine. 4 veya daha fazla oturma yeri olan 2 veya 4 kapýlý, sabit ºaseli veya 
orta kolonlu, 4 veya daha fazla [pencere]si olan kapalý binek taºýtý 

Roadstar: Arka koltuklarý olmayan sadece iki kiºilik üstü açýlan kilo baºýna düºen yüksek beygir 
gücü sayesinde seri ve genelde pahalý süper oto türü genel özelliklerinden biri de arka tarafýnýn kýsa 
ön tarafýnýn uzun olmasýdýr. 

Cabriolet: 2 veya daha fazla oturma yeri olan (arkada acil oturma yeri ) 2 veya 4 kapýlý, 2 veya 4 
yan pencereli ( tamamýyla indirilebilir camlar ) havaya dayanýklý açýlýr kapanýr tentesi olan, açýk 
veya kapalý olarak kullanýlabilen binek taºýtý. 

Coupe: 2 veya 4 oturma yeri olan , 2 kapýlý , 2 veya 4 yan penceresi olan kapalý binek taºýtý 

Station Wagon: Kombinasyonlu araç 4 veya daha fazla oturma yeri olan koltuklar yatýrýlabilir 3 ila 
5 kapýlý binek ve nakliye araçlarýnýn bileºimi taºýt 

Hatchback: 3 ila 5 kapýlý 4 veya daha fazla oturma yeri olan arka koltuklar yatýrýlabilir, bagaj 
uzantýsý olmayan arka tarafý düz yere inen bagaj kapýsý tamamen açýlabilir bagaj kýsmý kabine dâhil 
kapalý binek taºýtý 

ABS Nasýl? Çalýºýr  

ABS (Antilock Braking System) ani frenlerde aracýnýzýn tekerlerinin kilitlenmesini önleyerek 
güvenli bir duruº saðlarlar. 

 

Gün geçtikçe arabalarýn standart donanýmý haline gelen ve sürüº güvenliðine önemli bir katkýsý 
olan ABS fren sistemlerine daha yakýndan bakalým. 

KLASÝK FRENLERDEN ABS FRENLERE... 

Ýlk önce her arabada bulunan fren sistemine biraz bakalým. 

Frenler belli bir süratte giden arabamýzý durdurmaya yararlar. Baºlýca iki tip fren vardýr; diskli 
frenler ve kampanalý frenler. 

Arabalarýn ilk icadýndan bu yana her arabada bulunurlar. Tabi ki kullanýlan malzeme ve 
sistemler deðiºmiºtir ama prensip aynýdýr. Sonuç da aynýdýr: Frene basýlýnca araç durur. Daha 
doðrusu durmasýný isteriz. Hem de güvenli bir ºekilde, kaza yapmadan.  

Bir düºünün ani bir fren yaptýðýnýzda ne olduðunu. Tekerler kilitlenir ve arabanýz kayýp 
savrulmaya baºlayabilir. Bu sýrada istediðiniz kadar çevirin direksiyonu bir faydasý yoktur. 
Gitmek istediðiniz yöne gidemezsiniz. Arabanýz kendi kendine kaymaktadýr. 
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Böyle bir durumla karºýlaºmak istemezsiniz deðil mi? Arabanýzýn hakimiyetini kaybetmeden 
güvenli bir ºekilde frenlemek en iyisi olurdu. 

Ýºte bu isteklere cevap veren bir fren sistemi olan ABS, günümüz teknolojisini kullanarak 
bizlere güvenli ve konforlu bir sürüº saðlýyor. 

 

PEKÝ NEDÝR BU ABS? 

ABS Ýngilizce�deki �Antilock Braking System� kelimelerinin baº harflerini temsil eder. Türkçe 
karºýlýðý ise �kilitlenmeyi önleyen fren sistemidir�. Ayný zamanda Almanca�daki �Anti Blockier 
System� kelimelerinin kýsaltmasý da ABS�dir. 

 

   

ABS sistemi temel olarak üç parçadan oluºur. Bunlar: 

1.) Teker hýz algýlayýcýlarý: 
Tekerlerin üzerinde bulunan ve tekerlerin dönüº hýzýný 
algýlayan parçalardýr. 

 
2.) ABS hidroliði: 
Fren pompasýndan gelen hidrolik borular bu parçaya 
baðlýdýr. Fren pedalýna sürücünün ne kadar kuvvetle 
bastýðýný da ölçmeye yararlar. Ayný zamanda bu 
parçanýn içindeki valflar her bir tekere giden fren 
basýncý miktarýný ayrý ayrý kontrol edebilir. 

 
3.) Elektronik kontrol ünitesi (ECU): 
ABS hidroliðinin bir parçasýdýr. Teker hýzlarýný, fren 
basýnçlarýný analiz ederek ABS�yi devreye sokar ve 
çýkarýr. 

 

 

NASIL ÇALIªIRLAR? 
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Öncelikle bilmemiz gerekir ki ABS�nin devreye girmesi için tekerlerin herhangi birinde frenleme 
esnasýnda durma eðilimi (veya kilitlenme) olmalýdýr. 

Örneðin ani bir fren yaptýnýz. Fakat arabanýzýn sol ön tekeri yol üstündeki buzlu veya ýslak 
kýsma denk geldi. Bu durumda sol ön teker diðer tekerlere göre daha çabuk kilitlenecek ve 
kaymaya baºlayacaktýr deðil mi? Sol ön tekerde bulunan hýz algýlayýcýsý tekerin hýzýnýn 
düºtüðünü ve durma eðilimi göstermeye baºladýðýný ECU�ya (elektronik kontrol ünitesi) bildirir. 
Bu sýrada fren pedalýna uygulanan basýnç miktarý da ECU tarafýndan bilinmektedir. ECU hemen 
sol ön tekerin kilitlenmesini engellemek ister ve fren basýncýný o teker üstünde azaltmak için 
ABS hidroliðini devreye sokar ve anýnda devreden çýkarýr. Sol ön teker yine kilitlenme eðilimi 
gösterince ABS hidroliði yeniden devreye girer ve devreden çýkar. Bu iºlem saniyede yaklaºýk 
16 defa tekrarlanýr ve siz fren pedalýnda bir titreºim hissedersiniz. Bu titreºim arabanýzý güvenli 
bir duruma getirinceye kadar devam eder. 

Yukarda örneðini verdiðimiz durumlar gibi tekerlerin kilitlenmesini gerektiren her fren 
uygulamasýnda ABS devreye girmektedir. 

ABS�nin size en büyük avantajý ise bu ani frenlemeler esnasýnda aracýnýzý istediðiniz gibi saða 
sola yönlendirebilmenizdir 

BÝRAZ DA HAREKET! 

Teorik olarak ABS�nin nasýl çalýºtýðýný öðrendik. Ýºin biraz eðlenceli ve hareketli yanýna geldi 
sýra. 

Aºaðýdaki animasyon sizlere ABS�nin olduðu ve olmadýðý durumlar hakkýnda bir fikir verecektir. 

Animasyon 

MERAK ETTÝKLERÝNÝZ! 

Arabamda ABS var, freni pompalamam gerekir mi? 

Hayýr. Arabanýzda ABS varsa sizin yerinize bunu o yapar. Sizin sadece normal ºekilde frene 
basmanýz yeterlidir. Frende bir yumuºama ve titreºim olacaktýr, ayaðýnýzý fren pedalýndan 
çekmeden frenlemeye devam etmeniz gerekir. Arabanýzda ABS yoksa, tekerlerin kilitlendiði ani 
frenlerde, freni pompalamanýzda fayda vardýr. Bu en azýndan aracýnýzýn hakimiyetini 
kaybetmemesini saðlar. 

ABS fren ile daha kýsa mesafede mi dururuz? 
ABS fren mesafesini biraz kýsaltabilir ama ABS�nin amacý fren mesafesini kýsaltmak deðil, 
aracýnýzýn kontrolünü kaybetmeden, acil frenleme esnasýnda durmanýzý saðlamaktýr. 

ABS fren sistemi tüm araçlarda var mýdýr? 
Hayýr maalesef yoktur. Markalara göre çeºitlilik göstermesine raðmen genelde opsiyon olarak 
sunulsa da gün geçtikçe standart bir donaným olarak araçlarda yerini almaktadýr. Mesela 1992 
yýlýndan bu yana Mercedes�in tüm binek modellerinde ABS standarttýr. 

Arabamda ABS fren varsa frene daha geç ve ani basabilir miyim? 
Böyle bir hareketin istenmeyen sonuçlar doðurabileceði bilinmelidir. ABS yokken ne zaman 
frene basýyorsanýz, ABS varken de aynýsýný yapmalýsýnýz. 

 

TCS (ASR) Nasýl? Çalýºýr 

Otomobil firmalarýna göre adý TCS veya ASR olarak farklýlýk gösterse de iºlevi aynýdýr: 
Aracýnýzýn tekerlerinin patinaj yapmasýný önlemek. Kýsaca �Anti Patinaj Sistemi� olarak bilinen 
TCS�nin sürüº güvenliðine katkýsý büyüktür. 
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TCS sistemlerine yakýndan baktýðýmýz bu yazýmýzda, hangi parçalardan oluºtuðunu ve çalýºma 
prensibini size anlatmaya çalýºacaðýz. 

TCS NE DEMEKTÝR? 

Ýlk olarak kelime anlamýna bakalým. Ýngilizce�deki �Traction Control System� kelimelerinin baº 
harflerini (TCS) temsil eder. Türkçe karºýlýðý ise �Çekiº Kontrol Sistemi� dir. 

Yukarýda belirttiðimiz ASR ifadesi ise Almanca �Anti Schlupf Regelung� kelimelerinin baº 
harflerini temsil eder. Bu da Türkçe�ye �Anti Patinaj Sistemi� olarak çevrilebilir. 

Bazý otomobil firmalarýna göre adý farklýlýk gösteren �Patinaj Kontrol Sistemi� prensip olarak 
ayný ºekilde çalýºýrlar. 

ªimdi TCS�yi oluºturan parçalarý yakýndan inceleyelim. 

TCS�YÝ OLUªTURAN PARÇALAR 

Öncelikle ºunu belirtmekte fayda var: TCS olan bir araçta ABS var demektir. Bunun birinci 
sebebi TCS sistemi ABS�nin kullanmýº olduðu teker hýz algýlayýcýlarýný kullanýr. Ýkinci sebebi ise 
TCS�nin çalýºmak için ABS�ye ihtiyaç duymasýdýr. 

Aºaðýdaki ºekilde TCS ve ABS parçalarýnýn yerleri gösterilmektedir. 
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TCS�nin ABS�nin kullandýðý teker hýz algýlayýcýlarýný kullandýðýný söylemiºtik. TCS bunlar 
sayesinde çekiºin olduðu araç tekerlerinin hangisinin patinaja girdiðini anlayabilir. Bu algýlama 
iºleminden sonra ilgili tekerin hýzýný düºürmek suretiyle patinajý önler. 

TCS bütün bunlarý yapmak için aºaðýdaki parçalardan faydalanýr: 

Teker hýz algýlayýcýlarý: 
Tekerlerin üzerinde bulunan ve tekerlerin dönüº hýzýný 
algýlayan parçalardýr. Bunlar sayesinde TCS çekiºin 
olduðu tekerlerdeki hýzý algýlayarak, hangi tekerin 
patinaja girdiðini belirler. 

 
ABS hidroliði: 
Bu parçanýn içindeki valflar her bir tekere giden fren 
basýncý miktarýný ayrý ayrý kontrol edebilir.TCS patinaja 
giren tekerin hýzýný düºürmek için ABS hidroliðini 
kullanýr ve ilgili tekere fren uygular. 

 
Elektronik kontrol ünitesi (ECU): 
TCS�nin kritik durumlarda ne yapmasý gerektiðine 
burada karar verilir. TCS aºaðýdaki parçalarý kullanarak 
motor gücünü kontrol edebilir ve teker hýzýný azaltýr: 
- Yakýt kýsma valfý 
- Ateºleme tertibatý 
- Yakýt enjektörü 
- Gaz pedal sensoru  

 

NASIL ÇALIªIYOR ACABA? 

ªimdi de TCS�nin çalýºma prensibi nasýldýr ona bakalým. TCS�nin devreye girmesi için çekiºin 
olduðu tekerlerden birinin patinaja baºlamasý lazýmdýr. TCS bunu teker hýz algýlayýcýlarý 
sayesinde anlar. Bu durumda TCS devreye girerek aºaðýdaki durumlardan birini uygulayarak 
patinaj yapan tekerin hýzýný azaltýr. 

Durum 1: TCS, ABS hidroliðini devreye sokarak patinaj yapan tekere fren uygular. Teker 
patinaj önleninceye kadar frenlenir. 

Durum 2: TCS, yakýt kýsma valfý, yakýt enjektörü ve ateºleme tertibatýna müdahale ederek 
motor gücünü düºürür ve patinaj yapan tekerlerin hýzýný azaltýr. 

Durum 3: TCS durum 1 ve 2 �yi ayný anda kullanarak gerekli iºlemi yerine getirir. 

Gördüðünüz gibi TCS sistemi ABS ile koordineli olarak çalýºmaktadýr. Bu ikisinin ortak çalýºmasý 
ESP (Elektronik Stabilite Programý) sistemlerinin geliºtirilmesini saðlamýºtýr. ESP linkine 
týklayarak daha ayrýntýlý bilgiye ulaºabilirsiniz. 

TCS VARSA NE OLUYOR? 

Aºaðýdaki animasyon size bir arabada TCS yoksa ve varsa, araba nasýl davranýyor onu 
gösterecektir. Lütfen ilgili butonlara týklayýnýz. 

Animasyon 
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ESP Nasýl? Çalýºýr 

Artýk bu kýsaltmalar çoðu yerde gözünüze çarpýyor deðil mi? Kimi zaman bir aracýn arkasýnda, 
kimi zaman broºürlerde, dergi ve gazetelerde. 

Çoðu araç sahibinin hayatýna bir parça giren ABS (Antilock Braking System) gibi sürüº 
güvenliðimizi artýran ESP�yi anlatalým istedik bu sefer 

 

Bundan sonra ESP�yi duyarsanýz bir yerde, aklýnýza ilk gelen sürüº güvenliði olsun. Aracýnýzý 
yolda tutan, savrulmasýný önleyen, sürücülere çok yardýmcý olan bir sistem. 

Daha fazlasýný öðrenmek istiyorsanýz yola devam edelim. 

ESP NEDÝR, HANGÝ KISIMLARDAN OLUªUR? 

Ýngilizce �Electronic Stability Program� kelimelerinin baº harflerinden oluºan bir kýsaltmadýr 
ESP. Türkçe�ye �Elektronik Stabilite Programý� olarak çevirebiliriz. Stabilite ise saðlamlýk, 
denge, kararlýlýk manalarýnda kullanýlabilir. 

ESP�yi aslýnda tek baºýna bir sistem gibi düºünmemek lazýmdýr. ABS (Kilitlenmeyi önleyen fren 
sistemi) ve TCS (veya ASR) (Patinaj önleme sistemi) ikisi birlikte ESP sistemine destek verirler. 
Yani ABS ve TCS olmadan bir araçta ESP�nin varlýðýndan söz edilemez. 

ESP aºaðýdaki elektronik algýlayýcýlar ve parçalardan oluºur. 
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ABS Hidroliði ve Fren Basýncý Algýlayýcýsý: 
Ani fren durumlarýnda araç tekerlerine uygulanan fren 
basýncýný algýlayan ve tekerlerin kilitlenmesini önleyen 
parçalardýr. Tekerlerin kilitlenmesi aracýn hakimiyetinin 
kaybedilmesi demektir. 

 

Teker Hýz Algýlayýcýlarý: 
Aracýn tüm tekerlerinde bulunan ve hepsinin hýzýný ayrý 
ayrý ölçebilen algýlayýcýlardýr. 

 
Direksiyon Açýsý Algýlayýcýsý: 
Direksiyonda bulunan ve sürücünü gitmek istediði 
yönün ESP tarafýndan anlaºýlmasýný saðlayan 
algýlayýcýdýr. 

  

Yanal Hýz Algýlayýcýsý: 
Aracýn doðrultusundan ne kadar saptýðýný ve yanal 
hýzlarýnýn ne olduðunu ESP�ye bildiren algýlayýcýdýr. 

 
ESP Elektronik Kontrol Ünitesi: 
Bütün algýlayýcýlardan gelen bilgileri çok kýsa sürede 
deðerlendirip, kritik durumlarda ESP sistemini devreye 
sokar. 

  

Bu kadar teorik bilgiden sonra sistemin nasýl çalýºtýðýna bir bakalým... 

ACABA NASIL ÇALIªIYOR? 

ESP�nin nasýl çalýºtýðýný anlamak için ilk olarak ºunu bilmekte fayda var galiba. 

Sürücünün araçtan istedikleri ve aracýn davranýºý devamlý ESP tarafýndan analiz edilir. Bunlar 
arasýnda bir dengesizlik varsa ESP devreye girer. Yani ESP arka planda devamlý faal 
durumdadýr. Sadece kritik durumlarda devreye girer. 

ESP�nin devreye girdiði iki durumu anlatarak olayý açýklýða kavuºturalým. Ama ilk önce arabada 
ESP yoksa ve varsa neler oluyor onu bir bir izleyelim. 

Animasyon 

Ani bir manevrada arabanýn burnu düz doðrultuda kayarsa (Understeer): 

Hýzla giderken önünüze ani bir engel çýkarsa veya keskin bir viraja girerseniz, arabanýn burnu 
düz bir doðrultuda kaymaya baºlayacaktýr. Direksiyonu çevirdiðiniz yöne araba gitmeyecektir. 

Bu durumda teker hýz algýlayýcýlarý ön tekerlerin kontrolden çýktýðýný algýlar. ESP algýlayýcýlar 
sayesinde sürücünün gitmek istediði yön ile aracýn gittiði yön arasýnda farklýlýk olduðunu 
algýlar. Sürücü sola gitmek istiyorsa sol arka tekere, saða gitmek istiyorsa sað arka tekere ESP 
fren uygular. Bu sayede aracýn burnu gitmek istenen yöne doðru düzelir. 

Ani bir manevra esnasýnda arabanýn arkasý savrulursa (Oversteer): 

Arabanýzýn arkasý saða veya sola savrulma eðilimi gösterdiði zaman yanal hýz algýlayýcýsý aracýn 
rotasýndan saptýðýný anlar. Teker hýz algýlayýcýlarý arka tekerin kaymaya baºladýðýný, fren basýncý 
algýlayýcýsý da ön ve arka tekerler arasýnda bir dengesizlik olduðunu algýlar. Bütün bu bilgileri 
deðerlendiren ESP kontrol ünitesi, araç sola savruluyorsa sol ön tekere, saða savruluyorsa sað 
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ön tekere fren uygular. Bu fren uygulama motor gücünü kesme (TCS sayesinde) ºeklinde de 
olabilir. Bu sayede arabanýn arkasýnýn savrulmasý önlenir. 

 

Bunlarýn dýºýndaki, yolun buzlanmasý, kaygan olmasý gibi durumlarda da aracýnýzýn dengesinde 
bir düzensizlik olmasý durumlarýnda ESP yine devreye girmektedir. 

DAHA YAKINDAN BAKALIM! 

Aºaðýdaki animasyon her ºeyi daha iyi anlamanýzý saðlayacaktýr. 

Animasyon 

MERAK EDÝLENLER 

Aºaðýda merak edebileceðinizi düºündüðümüz sorulara cevap bulacaksýnýz. 

Arabamda ESP varsa, ABS de var mý demektir? 
Evet. Çünkü ESP, ABS ile birlikte koordineli olarak çalýºýr. 

Arabamda ESP yok taktýrabilir miyim? 
Olabilir. Fakat ESP bir çok algýlayýcý ve elektronik parçadan meydana gelmektedir. Bütün 
bunlarýn uzman kiºiler tarafýndan aracýn farklý bölgelerine takýlmasý gerekmektedir. Bu da size 
biraz pahalýya patlayabilir. Pratikte kolay ve ekonomik olaný ise aracýn üretimi esnasýnda 
bunlarýn üretici firma tarafýndan takýlmasýdýr. 

ESP�ye niye ihtiyacým olsun ki? 
ESP aracýnýzýn kritik durumlarda savrulmasýný ve kaza yapmasýný önler. Güvenliðiniz için 
faydalýdýr. 

ESP sisteminin asýl amacý araçlarda olabilecek ºase hatalarýnýn kapatmak mýdýr? 
Hayýr. ESP�nin görevi aracýnýzýn kritik durumlarda güvenliðini saðlamaktýr. Aracýn ºase 
sisteminin iyi olmasý, tabi ki aracýn daha güvenli olmasý ve konforlu sürüºe sahip olmasý 
demektir, ama ESP sistemi ekstra güvenlik saðlar, hatalarý örtbas etmez. 
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Arabamda ESP varsa sürüº sitilimi deðiºtirmem gerekir mi? 
Hayýr gerekmez. ESP size destek için ve konforlu sürüº için vardýr. Sizin yeterli olamayacaðýnýz 
kritik durumlarda devreye girer. 

ESP hangi durumlarda hangi tekere fren uygular? 
Birinci durum: Aracýn ileriye doðru yanal olarak düz bir çizgi üzerinde kaydýðý zamanlar, arka 
tekere fren uygulanýr. Araç sola gitmek istiyorsa sol arka tekere, saða gitmek istiyorsa sað 
arka tekere fren uygulanýr. 
Ýkinci durum: Araç arkasý savrulacak ºekilde dönme hareketi yapmaya baºlarsa, ön tekerlere 
fren uygulanýr. Bu tekerler savrulmanýn dýº tarafýnda olan ön tekerlerdir. 

Dizel Motor Nasýl? Çalýºýr 

Dizel motorlarýn mimarý Rudolf Diesel bugünleri görseydi motorunun baºarýsýyla herhalde 
gurur duyardý. Dizel motorlar günümüze o kadar çok alanda kullanýlýyor ki hayret etmemek 
mümkün deðil. 

 

NEDÝR BU DÝZEL MOTOR? 

Yazýmýzýn baºýnda okuduðunuz gibi dizel motorlar adýný, mucidi olan Rudolf Diesel'den alýyor. 
Dizel motorlar da benzinli motorlar gibi içten yanmalý ve 4 zamanlý motorlardýr. 

Benzinli motorlarla çok benzerliði olmasýna raðmen ana çalýºma prensibi farklýdýr. Benzinli 
motorlarda yakýt (benzin) ve hava karbüratörde karýºtýrýlarak yanma odasýna ulaºýr. Burada 
pistonun sýkýºtýrdýðý karýºýmýn buji tarafýndan ateºlenmesiyle patlama oluºur. 

Dizel motorlarda ise durum biraz farklýdýr. Pistonun içine yakýt ve hava karýºýmý dolmaz. 
Sadece hava dolar. Bu yüzden yakýt ve havayý karýºtýran karbüratörler dizel motorlarda yoktur. 
Silindire dolan hava piston tarafýndan yüksek oranda sýkýºtýrýlýr. Bu sýkýºtýrma oraný benzinli 
motorlara göre daha yüksektir. Sýkýºan hava yüksek basýnç altýnda 500 santigrat derece gibi bir 
sýcaklýða ulaºýr. Ýºte bu esnada silindirin içine püskürtülen yakýt alev alýr ve patlama meydana 
gelir. 

Sonuç olarak dizel motorda buji yoktur. Onun yerine yakýt püskürten enjektörler bulunur. Ayný 
zamanda benzinli motorlar gibi karbüratöre de ihtiyaç duymazlar. 

ªimdi dizel motorlara daha yakýndan bakalým.  

NASIL ÇALIªIRLAR? 

Animasyon 

Yukarýdaki animasyonda gördüðünüz gibi pistonun 2 kez aºaðý yukarý hareketi ile 4 zaman 
dediðimiz emme, sýkýºtýrma, patlama ve egzoz zamanlarý oluºur. ªimdi bu zamanlarýn nasýl 
oluºtuðuna bakalým. 

 

 



Otomotiv Elektroniði      Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KUªÇU 

10 / 13 

BENZÝNLÝ MÝ, DÝZEL MÝ? 

Ýki motor arasýndaki benzerlik farklarý yazýmýn baºýnda anlatmýºtým. ªimdi iki motor arasýndaki 
benzerlikleri ve farklarý daha iyi anlamanýz için her iki animasyonu yan yana izlemenizi 
öneririm. 

DÝZEL MOTOR  
 
1-Emme Zamaný: Bu safhada, emme supap'ýnýn açýlmasý 
ile pistonun içine hava dolar. Bu durumda piston aºaðý 
doðru hareket etmektedir. 
 
2-Sýkýºtýrma Zamaný: Bu safhada piston yukarý hareket 
etmeye baºlar. Bu sayede hava yüksek bir oranda sýkýºýr. 
Bu sýkýºmanýn doðurduðu yüksek basýnçla havanýn sýcaklýðý 
500 santigrat dereceye kadar çýkar. 
 
3-Patlama Zamaný: Bu safhada aºýrý derecede ýsýnan 
havanýn üstüne püskürtülen yakýt (mazot) alev alýr. Bu 
patlamayla açýða çýkan enerji pistonu aºaðý doðru iter. Güç 
ve dönme hareketi bu safhada oluºmaktadýr.  

 
4-Egzoz Zamaný: Artýk piston yukarý çýkmaktadýr. Ýçerde 
oluºan yanmýº gazlar egzoz supabýnýn açýlmasýyla 
pistondan dýºarý atýlýr. Artýk silindir 1 çevrimini 
tamamlamýºtýr.  

  

BENZÝNLÝ MOTOR 

  1-Emme zamaný: Karbüratörden gelen benzin ve 
hava karýºýmý, emme supabýnýn açýlmasýyla silindirin içine 
dolar. Bu sýrada piston aºaðý doðru inmektedir. 

   
2-Sýkýºtýrma zamaný: Emme ve egzoz supaplarýnýn her 
ikisi kapalý durumdadýr ve piston yukarý doðru çýkar. Bu 
sayede benzin ve hava karýºýmý sýkýºtýrýlýr ve hacmi 
küçülür. Bu hacim küçülmesi ayný zamanda karýºýmýn 
ýsýnmasýna sebep olur. 
   
3-Patlama zamaný: Sýkýºan ve ýsýnan yakýt karýºýmý, 
bujiden çýkan bir kývýlcýmla yanar. Yanma ufak bir patlama 
ºeklindedir. Patlamayla geniºleyen karýºým pistonu aºaðý 
doðru iter. Motorun güç üretme zamaný burasýdýr. 
   
4-Egzoz zamaný: Patlamayla aºaðý inen piston, bu 
aºamada yukarý doðru hareket etmeye baºlar. Yanmýº 
gazlarýn dýºarý atýlmasý zamanýdýr artýk. Piston yukarý 
çýkarken egzoz supapýda açýlýr. Bu sayede yanmýº gazlar 
dýºarý atýlýr. Bundan sonra motor yeni bir çevrime baºlar. 

 

 Benzinli ve dizel motorlar arasýndaki avantaj ve dezavantajlardan bahsederek konuyu bitirmek 
istiyorum. 

� Dizel motorlarda mazot dediðimiz daha ucuz bir yakýt kullanýlýr. Mazot yakýtý elde edilirken 
benzin gibi uzun safhalar gerektirmez. Bu yüzden daha ucuz yakýttýr. 

� Dizel motorlarýn performansý günümüzde benzinli motorlarýn performansýný yakalamýºtýr. 

� Düºük maliyetle yüksek oranlarda güç üretmeleri dizel motorlara avantaj saðlar.  

� Dizel motorlarý soðuk iken çalýºtýrmak biraz güç olabilir. Ama günümüz teknolojisi bunu 
çözmüºtür.  

 
 
 
 

1-Emme Zamaný: Bu safhada, emme supap�ýnýn açýlmasý ile pistonun içine hava dolar. Bu 
durumda piston aºaðý doðru hareket etmektedir.  
 
2-Sýkýºtýrma Zamaný: Bu safhada piston yukarý hareket etmeye baºlar. Bu sayede hava 
yüksek bir oranda sýkýºýr. Bu sýkýºmanýn doðurduðu yüksek basýnçla havanýn sýcaklýðý 500 
santigrat dereceye kadar çýkar.  
 
3-Patlama Zamaný: Bu safhada aºýrý derecede ýsýnan havanýn üstüne püskürtülen yakýt 
(mazot) alev alýr. Bu patlamayla açýða çýkan enerji pistonu aºaðý doðru iter. Güç ve dönme 
hareketi bu safhada oluºmaktadýr.   

 
4-Egzoz Zamaný: Artýk piston yukarý çýkmaktadýr. Ýçerde oluºan yanmýº gazlar egzoz 
subabýnýn açýlmasýyla pistondan dýºarý atýlýr. Artýk silindir 1 çevrimini tamamlamýºtýr 
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Dynamic Drive : 

Dynamic Drive aktif bir süspansiyon sistemidir. Bu sistem ile ön ve arka akslarda bulunan aktif 
stabilizatörler ('anti-roll bar'lar) sayesinde yatay araç dinamiðinde çok yüksek bir denge saðlanýr. 
Mekanik stabilizatörler içinde dönen hidrolik elemanlar (aktive edici elemanlar), ön ve arka aksta 
iki adet basýnç kontrol valfi üzerinden, sadece virajlar sýrasýnda stabilizasyonu saðlar. Böylece 
virajlarda oluºan yana yatmalar minimuma indirgenirken, aracýn geneldeki seyir konforu en üst 
düzeyde tutulmuº olur. Dynamic Drive her hýzda maksimum ataklýðý, optimum direksiyon 
kontrolünü saðlar. Özellikle arkada oturan yolcular bunun avantajlarýný çok net hisseder: 
Otomobilin arkasýnda okuma ve çalýºma, yanal hareketlerin azalmasýndan dolayý çok daha keyifli 
olur. En önemlisi Dynamic Drive, sürücüye direksiyon hakimiyetinde yepyeni bir boyut getirir. 

Elektro-Mekanik Park Freni : 

Elektro-mekanik park freni, hiçbir güç sarf edilmeksizin, kokpite yerleºtirilmiº bir düðme vasýtasý 
ile kontrol edilen otomatik bir el frenidir. Aracý park konumunda sabitlemenin dýºýnda iki 
fonksiyonu daha vardýr: "Autohold" ve "Hillhold". Autohold, otomobilin hareket etmediði anlarda 
otomatik olarak el freninin devreye girmesini saðlar. Sürücü, diðer tüm otomatik ºanzýmanlý 
araçlarda olduðu gibi, durduðu anlarda ayaðýný devamlý frende tutmak zorunda kalmaz. Harekete 
geçilmek istendiðinde gaz pedalýna basýldýðý anda fren kendini otomatik olarak çözer. Hillhold 
fonksiyonuyla ise otomobilin yokuº yukarý kalkýºlarýnda, otomatik frenleme ve fren çözülmesi 
sayesinde geri kaymasýný önlenir. Motorun çalýºtýðý anlarda tüm frenleme hidrolik olarak DSC 
pompasý üzerinden yapýlýr. Ancak motorun çalýºmadýðý durumlarda frenleme mekanik olarak 
geleneksel el freni mekanizmasý üzerinden arka akslarda yapýlýr. Güvenliðin saðlanmasý için 
otomobilin motor çalýºýrken terk edilmesi durumunda, gaz pedalýna basýlarak frenin çözülmesi 
önlenmiºtir (otomatik vites otomatik olarak P konumuna geçer). 

Elektronik Süspansiyon Sertlik Kontrolü "EDC" : 

Elektronik süspansiyon sertlik kontrolü, sürüº konforunu olabilecek en iyi sürüº güvenliði ile 
birleºtirir. Ek olarak bu sistem sayesinde otomobilin yük durumuna baðlý kalmaksýzýn her zaman 
ayný kalan süspansiyon özellikleri saðlanýr. Ayrýca otomobilin sürüºünü etkileyecek her türlü 
hareketi sezicilerle sürekli gözlenir. Tüm deðerler bir mikroiºlemci tarafýndan deðerlendirilir ve 
çýkan sonuçlara göre amortisörlere komutlar gönderilir. Amortisörlerde bulunan valfler sayesinde 
sertlik kademesiz olarak ayarlanýr ve deðiºen yol, yük ve sürüº ºartlarýna göre uyum saðlanýr. 
Frenlemelerde, yol sathýndan veya virajlý yollarda kullanýmdan ya da hýzlanmalar sonucunda oluºan 
gövde hareketleri hissedilir derecede azalýr. Ayrýca sürücü, Controller vasýtasý ile "Sport" programý 
yani daha sportif bir süspansiyon ayarýný seçebilir. 

iDrive : 

iDrive, sürücünün otomobili sezgisel ve interaktif olarak kullanmasýný saðlayan, yenilikçi bir 
kavramdýr. Sayýlarý azaltýlmýº düðmeler ve kumanda elemanlarý sayesinde, sürücü gözünü yoldan 
neredeyse hiç ayýrmaz ve otomobilin iç mekaný sadeleºir. Böylece sürüº ve konfor alanlarý 
birbirinden ayrýlýr. Sürücünün yola konsantre olabilmesi için, Start/Stop kontrol düðmesi gibi 
önemli tuºlar sürücünün etrafýndaki alana yerleºtirilmiºtir. Ayrýca otomatik klima tuºlarý gibi konfor 
fonksiyonlarýna yönelik elemanlar ise hem sürücü hem de ön yolcunun ulaºabileceði ºekilde 
ortadadýr. Kontrol Ekraný ve bu ekrana giriº yapmayý saðlayan ve sezgisel olarak tek el ile 
kullanýlabilen Controller da bu bölgededir. Controller, sekiz yöne hareket ettirilebilir. Menüler ise 
bir rüzgar gülü mantýðýnda yerleºtirilmiºtir. Tüm fonksiyonlar hiyerarºik bir ºekilde birincil ve 
ikincil olmak üzere sýralanmýºtýr. Radyo ses seviyesi, silecekler, ýsý ayarý veya arka cam rezistaný 
gibi birincil fonksiyonlar alýºýldýðý gibi birer kontrol düðmesi vasýtasý ile kullanýlýr. Anlýk tüketim 
gibi ikincil fonksiyonlar ise Kontrol Ekraný üzerinden Controller ile kumanda edilir. Böylece sürücü 
gerçekten dikkat etmesi gereken ºeylere konsantre olur. 
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Aktif Hýz Kontrolü: 

Aktif hýz kontrolü, klasik hýz kontrolünün (cruise control) geliºtirilmiº bir fonksiyonudur. Bu 
sistemle radar vasýtasý ile önceden seçilmiº bir hýzýn sabit tutulmasý saðlanýr. Radar sezici ve kontrol 
ünitesi birleºtirilmiº ve ön tamponun altýnda bulunan bir bölgeye yerleºtirilmiºtir. Bu donaným 
sayesinde BMW'niz önde giden bir araca yaklaºtýðýnda, sistem aracý otomatik olarak farkeder ve 
önceden belirlenmiº bir mesafeyi (üç deðiºik ayar mümkün) sabit tutar. Otomobilin önü açýldýðýnda, 
hafýzada bulunan hýza ulaºmak için otomatik olarak hýzlanýr. Fren pedalýna yapýlacak küçük bir 
dokunuº, sistemin devre dýºý kalmasý için yeterlidir. Bu sistem ile sürücü tamamen trafiðe konsantre 
olabilir ve böylece sürüº konforu artar. Ancak trafik durumuna göre sürüº ºekli doðal olarak 
sürücünün sorumluluk alaný içindedir. 

Hi-Fi Professional LOGIC7 : 

Bu Hifi sistemi, tüm bilinen ses formatlarýnýn 13 hoparlör üzerinden çok kaliteli bir ºekilde 
verilmesini saðlar. 7 mid-range, 4 tweeter ve 2 adet merkezi yerleºtirilmiº subwoofer ile hiçbir 
sistemle kýyaslanamayacak bir ses elde edilir. Tweeter'lar ve orta frekans hoparlörleri (100 mm 
çaplý) aluminyum membranlara sahip olup, subwoofer'lar seramik alaºýmlýdýr. 6 orta frekans 
hoparlörü dört kapýya ve arka cam önüne yerleºtirilmiºtir. Bu hopörlerlerin sonuncusu ise kokpitin 
tam ortasýna monte edilmiºtir. Subwoofer'lar (217 mm çaplý) ise ön koltuklarýn altýnda 
bulunmaktadýr. Bu merkezi bas kavramý ile bas seslerin tüm iç mekana eºit daðýlýmý saðlanmýºtýr. 
Bunu saðlamak için yüksek performanslý hoparlörler aracýn tabanýna yerleºtirilmiºtir. Böylece 
eºiklerde bulunan tüm boºluklar hacimli ses üretimi için kullanýlmýºtýr. Bu düzenleme ile bagaj 
hacmi daraltýlmamýº, arka cam önünde oluºan titreºimler önlenmiº ve bas seslerin çok net bir 
ºekilde elde edilmesi saðlanmýºtýr. 

Adaptif Farlar : 

Adaptif far çalýºma sisteminde, virajlar alýnýrken, sensörler araç hýzýný, savrulma oranýný ve 
direksiyon açýsýný tespit ederler. Daha sonra elektro-mekanik bir sistem, virajýn yerleºimine uygun 
bir biçimde xenon farlarýn yönünü ayarlayarak yolun ileri kýsýmlarýnda azami düzeyde aydýnlanma 
saðlar. Sizin açýnýzdan bunun anlamý, gece yolculuklarýnda güvenliðinizin belirgin bir biçimde 
artmasýdýr. 

Aktif Direksiyon : 

Nasýl Servotronic, klasik hidrolik direksiyon yumuºaklýðýný hýza göre ayarlayarak konfor ve 
güvenliði birleºtiriyorsa, Aktif Direksiyon (active steering) da direksiyonun tur sayýsýný hýza göre 
ayarlar. Bu olaðanüstü özelliðe sahip bir otomobilde, düºük hýzlarda çok kýsa turlu bir direksiyona 
sahip olur ve hafif direksiyonunuzu çok az çevirerek park ve manevra kolaylýðý yaºarsýnýz; yüksek 
hýzlarda ise tur sayýsý artarak otomobilin yön tutuº dengesini artýrýlmýº, güvenli ve rahat kullanýmý 
garantiye alýnmýº olur. 

ASC + T ( Automatic Stability Control + Traction) : 

Kalkýºlarda veya buzlu 'kaygan' yollarda viraj dönüºlerinde, tahrik tekerleklerinde ambelaj (birinde 
veya her ikisinde, farklý oranlarda dönüº sayýsý artýºý) oluºur. Sistem ABS sensörlerinden devir 
uyarýsý alarak 'tahrik tekerlekleri' serbest tekerleklerden gelen devir sinyaliyle karºýlaºtýrýr. Belli bir 
deðerin üzerinde ambelaj söz konusu olursa ambele olmuº tekerlekleri bu durumdan kurtarmak için 
DME (Digital Motor Electronic) ile haberleºerek motordan gelen torku azaltma yoluna gider. DME 
, bu talebi yerine getirmek için: ateºleme zamanýný geciktirir, enjökterlerdeki yakýt miktarýný azaltýr, 
gaz kelebeðini kýsma iºlemlerini yapar. Buna ek olarak sistem ambelaj oranlarý arasýnda sað ve 
solda fark varsa, sað ve/veya sol tekerlekleri ABS sistemine komut verilerek frenler; bu arada 
boylamasýna kararlýlýk da kaybolmaz. 
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ABS (Antilock Braking System) : 

Aracýn frenlenmesi sýrasýnda, yol yüzeyinde lastiklerin tutunabilme gücüne göre belirli bir fren 
dozajý aºýldýðýnda tekerlekler bloke olurlar. Frenlenen tekerlekte oluºan blokaj sorununu çözebilmek 
için ABS sistemi fren hidrolik sývý basýncýný belirli bir aralýkta azaltýr veya çoðaltýr. Bunun için 
ABS sistemi 4 tekerlekte de bulunan tekerlek devir sensorlarýndan uyarý alýr ve fren hidroliði 
basýncýný düzenler. Bu durum frenleme sýrasýnda aracýn savrulmasýný engeller ve kararlýðý artýrýr. 
Aracýn frenlenmesi sýrasýnda boylamasýna kararlýlýk kaybolmaz; tekerlekler bloke olmazlar, 
maksimum frenleme sýrasýnda bile direksiyon hakimiyeti kaybolmaz, düºük sürtünme katsayýlý 
yollarda frenleme sýrasýnda tekerleklerde blokaj oluºumu engellenir. 

Servotronic : 

Klasik hidrolik direksiyon sistemine sahip araçlarda düºük hýzlarda sürüº kolaylýðý ve konfor 
saðlanýrken yüksek hýzlarda direksiyon cevabýnýn yumuºak olmasý nedeniyle aktif güvenlik azaltýr. 
Bu yüzden servotronic sistem hidrolik direksiyon sisteminin güç desteðini araç hýzýna baðýmlý kýlar. 
Park manevralarýnda maksimum konfor, yüksek hýzda aktif güvenlik standardizasyonu ve 
direksiyon cevabýnýn daha net hissedilmesini saðlar. 

DSC (Dynamic Stability Control) : 

Belli bir hýzýn üzerinde viraja girildiðinde araçta oluºan oversteer 'aºýrý dönme' ve understeer 'az 
dönme' problemlerini algýlayarak ASC+T ve ABS sistemlerini kullanarak problemi fiziksel limitler 
dahilinde çözen üst hiyerarºide bir sistemdir. 

CBC (Cornering Braking Control) : 

Otomobil viraj içinde iken ani frene basýldýðýnda eðer arkadan tahrikli ise genellikle aracýn burnu 
viraj içine, arkasý viraj dýºýna kayma eðiliminde olur (oversteering). Önden tahrikli ise genellikle 
burnu viraj dýºýna kayar (understeering). Böyle bir durumda frenleme esnasýnda arka tekerleklere 
gereksiz fazlalýkta fren etkisi uygulandýðýnda bloke olabilirler. CBC sistemi burada devreye girerek 
bu tekerlekteki fren gücünü limitler. Eðer araç saða doðru bir virajda ise sað arka tekerlek sola 
doðru virajda ise sol arka tekerlekteki devir sayýsý yükselecektir. CBC bu durumda sadece viraj içi 
arka tekerleðin devrinin yükselmesini öteki tekerleklere göre engelleyecektir. Bu durumda araç spin 
hareketinden korunmuº olacaktýr. 

DBC (Dynamic Braking Control) : 

Bu sistem tamamen sürücünün panik durumlarda frenlemesine yardýmcý olacak ºekilde 
programlanmýºtýr. DBC fren pedalý basýncýný ve ayaðýn gaz pedalýndan çekiliº hýzýný parametre 
olarak kullanýr. Sürücü aniden ayaðýný gazdan çekip frene bastýðýnda, sistem bunu panik durum 
olarak algýlar ve bir insanýn yapamayacaðýndan daha hýzlý ve etkili bir frenaj saðlar. Kýsacasý 
tehlikeli durumu algýlayýp sürücüden daha önce fren sistemini gerekli basýnçla harekete geçirir bunu 
hidrolik etki ile yapar. Daha önce bir rezervuarda toplanan yüksek hidrolik basýnç böyle bir 
durumda serbest býrakýlarak çok hýzlý bir ºekilde tekerleklere daðýtýlýr. 

 

VANOS: 

Motor alt ve üst devir aralýklarýnda gezinirken, kam millerinin(supaplarýn hareketini saðlayan 
miller, eksantrik mili) supap açýlma-kapanma avansýný deðiºtirebilen sistemdir. Sonuç olarak daha 
ºiºkin bir tork eðrisi elde edilir. Temelde emme ve egzoz supaplarýnýn kesiºme zamanlamasýný 
arttýrýp azaltma prensibi ile çalýºýr. 


