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Abstract 
The concept of hybrid electric vehicle has a wider scope but in the strict sense it 

defines vehicles in which both internal combustion engine and electric motor are 

used. The emission amount and fuel consumption of hybrid electric vehicles are 

quite low when compared to conventional fossil fuel vehicles; hybrids have 

higher efficiency. Hybrid transmissions, to which engine and motor powers are 

transferred, are one of the basic components that ensure the formation of these 

benefits. Transmissions in full and plug-in hybrid electric vehicles can be grouped 

under two main headings. The first of these is the P2 structure, which is used in 

parallel hybrid electric vehicles, where the electric motor is positioned in front of 

the transmission. The other main topic is power split hybrid transmissions used in 

hybrid vehicles with serial-parallel or complex powertrain configurations. In the 

P2 structure, the transmission can be used exactly with partial modification. The 

link between the engine and motor can be broken mechanically. The vehicle can 

be driven by an electric motor only. The main component of the power split 

hybrid structure is the planetary gear unit that distributes the power from the ICE; 

for this reason it is called power split. The transmissions is basically in the form 

of an integrated structure of electric motor and planetary gear mechanisms. 

Mechanical power can be transferred directly to the wheels via gears or converted 

into electricity to be stored in a battery or the electricity drawn from the battery 

can be transferred to the drive wheels via the power distribution unit. In this 

study, hybrid electric vehicle transmissions whose usage is increasing day by day 

and which are expected to have a significant share in the automotive sector in the 

medium term are scrutinized. 
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Hibrid Elektrikli Taşıtlardaki Vites Kutusu Yapılarının 

İncelenmesi 

Anahtar Kelimeler 
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Dağıtım Ünitesi, 
Elektrik 

Motoru/Jeneratör. 

Özet 
Hibrid elektrikli taşıt kavramı, daha geniş kapsamı olmakla birlikte hem içten 

yanmalı motorun (İYM) hem de elektrik motorunun (EM) kullanıldığı araçları 

tanımlamaktadır. Hibrid elektrikli taşıtların emisyon miktarı ve yakıt tüketimleri, 

konvansiyonel fosil yakıtlı taşıtlarla kıyaslandığında oldukça düşüktür; daha 

yüksek verimliliğe sahiptirler. İYM ve EM güçlerinin aktarıldığı hibrid vites 

kutuları, bu faydaların oluşumunu temin eden temel aksamlardan biridir. Tam ve 

şarj edilebilir (plug-in) hibrid elektrikli taşıtlardaki vites kutuları, iki ana başlık 

altında toplanabilir. Bunlardan ilki, paralel hibrid elektrikli taşıtlarda kullanılan, 

elektrik motorunun vites kutusu önüne konumlandırıldığı P2 yapısıdır. Diğer ana 

başlık ise seri-paralel ya da kompleks güç iletim konfigürasyonuna sahip hibrid 

taşıtlarda kullanılan güç dağıtımlı hibrid vites kutularıdır. P2 yapısında vites 

kutusu kısmi değişiklikle aynen kullanılabilir. Motor ile elektrik motoru 

arasındaki bağlantı mekanik olarak kesilebilir; taşıt, yalnızca elektrik motoru ile 

tahrik edilebilir. Güç dağıtımlı hibrid yapının ana bileşeni, İYM’den gelen gücü 

dağıtan planet dişli ünitesidir; bu nedenle güç dağıtımlı (power split) olarak 

isimlendirilir. Vites kutusu temel olarak elektrik motoru ve planet dişli 

mekanizmalarının bütünleşik yapısı şeklindedir. Mekanik güç, dişliler üzerinden 

doğrudan tekerleklere aktarılabildiği gibi bataryada depolanmak üzere elektriğe 

dönüştürülebilir veyahut bataryadan çekilen elektrik, güç dağıtım ünitesi 

üzerinden tahrik tekerleklerine aktarılabilinir. Bu çalışmada her geçen gün 

kullanımı artan ve orta vadede otomotiv sektöründe önemli bir paya sahip olması 

beklenen hibrid elektrikli taşıtların vites kutuları detaylı olarak incelenmiştir. 
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1. Giriş 

Küresel anlamda entegre bir sanayi toplumu halindeki dünyamız için 
yaşanılabilirliğin sürdürülebilmesi kaygısı artarak devam etmektedir. Artan taşıt 
sayısının yarattığı emisyonlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Her ne kadar taşıt 
emisyonlarının belirli standart değerlerle sınırlandırılması kararlılığı ile üretimleri 
sürdürülse de konvansiyonel taşıtlar halen bir kirletici unsurdur. Ayrıca on 
yıllardır devam eden geliştirmelere rağmen, yapısı/çalışma prensibi gereği, içten 
yanmalı motorların verimi elektrik motorlarının veriminden daha düşüktür. Aynı 
gücün eldesi için kullanılan elektrik maliyeti, fosil yakıtın maliyetine göre oldukça 
düşüktür.  

Hibrid elektrikli taşıt kavramı, daha geniş kapsamı olmakla birlikte, hem içten 
yanmalı motorun (İYM) hem de elektrik motorunun kullanıldığı araçları 
tanımlamaktadır. Hibrid elektrikli taşıtlarda (HET), sıvı ya da gaz fosil yakıt halen 
bir enerji kaynağıdır. Elektrik motoru (EM) sistem verimliliğini yükseltir; geri 
kazanımlı (rejeneratif) frenleme ile frenleme esnasındaki kinetik enerjiyi geri 
kazanır ve ayrıca normal sürüş esnasında İYM’nin tork ve hızının uygun koşullarda 
düzenlenmesini olanaklı kılar. Bu sebeplerle HET’lerin emisyon miktarı ve yakıt 
tüketimleri, konvansiyonel fosil yakıtlı taşıtlarla kıyaslandığında oldukça düşüktür. 
İYM, taşıta uzun bir menzil temin eder ve böylelikle yalnızca elektrik ile çalışan 
taşıtların dezavantajlarının üstesinden gelinir. İYM ve EM güçlerinin aktarıldığı 
hibrid vites kutuları, bahsedilen faydaların oluşumunu temin eden temel 
aksamlardan biridir.  
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Hibrid elektrikli taşıtlar, hibridleşme derecesine göre sınıflandırıldıklarında 
sırasıyla; mikro, hafif/orta, tam ve şarj edilebilir (plug-in) hibrid taşıtlar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Mikro hibridlerde dur-kalk (stop-start) gibi başlangıç 
seviyesinde hibridleşme ve 12V voltaj, 2-4 kW elektriksel güç söz konusudur 
dolayısıyla konvansiyonel taşıttaki aksama ek olarak elektrik motorunun kullanımı 
söz konusu değildir. Hafif hibrid elektrikli taşıtlarda yaygın olarak 48V voltaj ve 
10-20 kW elektriksel güç söz konusudur. Rejeneratif frenleme ile enerjinin geri 
kazanımı mümkündür. Konvansiyonel taşıttaki marş motoru-alternatör gibi 
elektriksel aksamın gelişmiş/kapasitesi artırılmış versiyonlarının kullanımı yeterli 
olmaktadır. Buna rağmen hafif/orta hibrid taşıtlarda klasik akü teknolojisinden 
daha üstün bir batarya teknolojisi olmalıdır. Tam (THET) ve şarj edilebilir hibrid 
elektrikli taşıtlarda (ŞHET) yüksek güce/kapasiteye sahip elektrik motoru ve 
batarya kullanılır. Bu taşıtlarda elektrik motoru ve içten yanmalı motorun 
ürettikleri güç, çeşitli konfigürasyonlarda tekerleklere iletilir. Güç iletimine göre 
hibrid elektrikli taşıtlar, seri, paralel, seri-paralel ve kompleks olmak üzere 
sınıflandırılabilmektedir.  

Hibrid elektrikli taşıtlarda, örneğin elektrik motorunun tekerlek göbeklerine 
yerleştirildiği sıradışı tasarımlarda vites kutusu bulunmayabilir, fakat bu durum 
yaygın değildir. Hibrid elektrikli taşıtlardaki vites kutuları, iki ana başlık altında 
toplanabilir. Bunlardan ilki, yaygın olarak paralel hibrid elektrikli taşıtlarda 
kullanılan, elektrik motorunun İYM çıkışı, vites kutusu önü ya da çıkışı gibi çeşitli 
konumlara yerleştirilebildiği yapıdır. Bu yapıda elektrik motoru genellikle vites 
kutusu önüne yerleştirilmektedir ve bu konumundan dolayı literatürde kısaltması 
P2 olarak geçmektedir. Diğer ana başlık ise seri-paralel ya da kompleks güç iletim 
konfigürasyonuna sahip hibrid taşıtlarda kullanılan güç dağıtımlı hibrid vites 
kutularıdır.  

Otomobil üreticileri, her türün kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğundan 
farklı konfigürasyon türlerini tercih eder. Toyota ve Ford, en iyi yakıt tasarrufu 
potansiyeli bulunduğundan güç dağıtımlı HET üretip piyasaya sürerken Alman 
otomobil üreticileri ve Hyundai özellikle maliyet nedeniyle paralel HET yapısını 
(P2) tercih etmektedir. General Motor (GM) ve Honda, diğer konfigürasyonlarda 
bulunan faydaların tümünü taşıdığı için çift (çok) mod güç dağıtımlı aktarma 
organı yapısını geliştirmeye odaklanmış bulunmaktadır. Güç aktarma organları 
bileşenleri arasındaki bağlantı mekanizmasını değiştirerek topolojik olarak farklı 
sayısız tasarım elde edilebilir [1]. 
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2. Paralel Hibrid Vites Kutusu ve P2 

Paralel hibrid elektrikli taşıtlarda elektrik motorunun yerleştirilebileceği çeşitli 
konumlar aşağıda verilmiştir. Bu yapılar farklı hibridleşme derecesine sahip hibrid 
elektrikli taşıtlarda kullanılabilir.  

P0: Elektrik motoru, İYM krank miline ek donanımı tahrik eden kayış/zincir ile 
bağlanır. 

P1: Elektrik motoru doğrudan krank mili üzerine yerleştirilmiştir.  

P2: Elektrik motoru doğrudan ya da kayış/zincir mekanizması üzerinden motor ile 
vites kutusu arasına yerleştirilmiştir/irtibatlandırılmıştır. Elektrik motorunun hızı, 
İYM’nin hızına eşit veya onun hızından fazladır. 

P3: Elektrik motoru dişliler vasıtasıyla vites kutusuna bağlanmıştır. Elektrik 
motorunun hızı, tekerleklerin hızından fazladır.   

P4: Elektrik motoru, arka aks üzerinde konumlandırılmış ve dişliler vasıtasıyla 
arka aksa bağlanmıştır [2]. 

P0 ve P1 yapılarında elektrik motoru, motor tarafında olduğundan – krank miline 
bağlı olduğundan – İYM ile bağlantının mekanik olarak kesilmesi mümkün değildir. 
Mikro ve hafif/orta hibridlerde kullanılan bu yapılarda klasik otomatik vites 
kutularının kullanımı mümkündür. P0 yapısında kayışın aktaracağı tork sınırlı 
olduğundan, marş motoru/jeneratör her zaman küçüktür ve yalnızca dur-kalk 
(stop-start) işlevini yerine getirebilir. P1 yapısında frenleme enerjisinin geri 
kazanımı esnasında rulmanlı kavramalar ile kilit fonksiyonu devre dışı bırakılarak 
vites kutusunun boşta çalışması sağlanır. Böylece geri kazanılan tork, vites 
kutusundan geçerek krank milini döndürür ve sonuçta elektrik 
motoru/jeneratörde elektrik üretir. Şekil 2’de ZF firmasının hafif hibridler için 
geliştirdiği vites kutusu görülmektedir. Görüldüğü üzere, elektrik motoru 
kavramadan önce konumlandırılmıştır.  

  



Journal of Current Research on Engineering, Science and Technology, 2022, 8 (2), 37-52.  41 

 

Şekil 1. Paralel hibrid elektrikli taşıtta elektrik motorunun konumlandırılma düzenleri (a) 
[1] ve belirtilen konumlara yerleştirilmiş elektrik motoru örnekleri (b) [2]. 

 

 

 
Şekil 2. Hafif hibrid elektrikli taşıt otomatik vites kutusu (Elektrik motoru P1 düzeninde) 

[3]. 
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Tablo 1. HET’lerde kullanılan elektrik motorlarının konumları ve kıyaslaması [4]. 
 Avantajları Dezavantajları 

P0 Düşük entegre maliyeti 
Hava ya da su soğutmalı elektrik motoru 

İnvertörün bütünleşik olması 
Elektrik motorunun boyut modülerliği 

EM ile İYM arasında oluşturulan hız/tork 
oranı ile elektrik motorundan daha düşük 

güç gereksinimi meydana gelir 

Kayış mekanizmasından dolayı sınırlı 
tork kapasitesi 

Enerji kazanımının, motor sürtünme 
kayıplarından etkilenmesi 

P1 Yüksek verimlilik 
12 V marş motorunun değiştirilebilirliği 

Elektrik motorunun boyut kısıtından 
dolayı çıkış torkunun sınırlı olması 

Enerji kazanımının, motor sürtünme 
kayıplarından etkilenmesi 

Mevcut taşıt yapısında büyük değişiklik 
gerektirmesi 

Elektrik aksamının toplam maliyetinin 
yüksek olması 

Hava soğutmalı elektrik motorunun 
mümkün olmaması 

P2 
 

 

En yüksek verimlilik 
Yalnızca elektrikle seyir 

Dur-kalk sistemi için ek elektrik motoru 
gereklidir. 

Mevcut taşıt yapısında büyük değişiklik 
gerektirmesi 

Elektrik aksamının daha yüksek toplam 
maliyeti 

Hava soğutmalı elektrik motorunun 
mümkün olmaması 

P3 
 

 

P4 Kısmi veya daimi dört çeker araçlara 
uygulanabilirliği 

P2, P3 ve P4 yapılarında elektrik motoru, kavramanın arka kısmına (vites kutusu 
giriş miline (P2), çıkış miline (P3) veya arka diferansiyele (P4)) yerleştirilmiştir 
böylelikle motor ile elektrik motoru arasındaki bağlantı mekanik olarak kesilebilir 
[4]. Taşıt, yalnızca elektrik motoru ile tahrik edilebilir [5]. Bu yapıların enerji akış 
verimliliği açısından daha iyi olmasının temel nedeni, elektrik motorunun 
konumudur. Artan enerji kazanım potansiyeli ve seyir halindeyken enerji kazanımı 
gibi ek hibrid fonksiyonların uygulanabilirliği P2 yapısının temel avantajlarıdır. P3 
ve P4 yapıları da yüksek enerji kazanım potansiyeline sahip olan topolojilerdir [4]. 
P2 Sistemi çeşitli biçimlerde Nissan, Hyundai/Kia, VW/Audi/Porsche, Subaru, 
BMW ve Mercedes gibi firmalar tarafından kullanılmıştır. [6]. Çinli otomotiv 
şirketlerinin hemen hepsi, (güç dağıtım ünitesi olarak kullanılan) planet dişli 
mekanizmasının imalat teknolojisini ve maliyetini göz önünde bulundurarak P2 ve 
P3 konfigürasyonunu kullanan hibrid yapılar geliştirmişlerdir. P4 yapısı genellikle 
bağımsız olarak kullanılmaz, ancak özellikle dört tekerlekten çekişli (4WD) 
araçlarda diğer paralel alt tipler olan P2 ve P3 ile birleştirilir [1]. 

Hibrit şanzımanlar, geleneksel şanzımanlardaki mevcut dişli düzenlerini ve 
bileşenleri kullanabilir, bu da geleneksel ve hibrit şanzımanlar arasında modüler 
tasarım sağlar ve böylece maliyetler düşürülebilir. Otomatik vites kutusunu HET 
vites kutusu haline getirmenin en yaygın yolu, hidrodinamik tork konvertörünü bir 
EM ve bir kavrama ile değiştirerek P2 konfigürasyonu olarak bilinen yapıyı 
oluşturmaktır. Yapıya eklenen titreşim damperi, gürültü, titreşim ve şiddetli 
sarsıntıların düşürülmesi/sönümlenmesi görevini üstlenir [5]. Şekil 3’de P2 
yapısındaki vites kutuları görülmektedir. 
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Şekil 3: ZF firmasının tam (üstte) ve şarj edilebilir (plug-in) P2 hibrid elektrikli taşıtlar 
için vites kutusu çözümleri [3].                                                      

 

 

 

 

3. Çift kavramalı vites kutusunun kullanımı 

Paralel hibrid taşıt, temelde tüm vites kutusu çeşitleriyle oluşturulabilmesine 
karşın belirli vites kutularıyla beraber yapılandırıldığında özel faydalar ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda çift kavramalı (DSG  - DCT) vites kutularının önemi, 
özellikle vurgulanmalıdır. Bu şanzımanlar, vites kademelerinin diğerinden 
bağımsızca seçilebilmesine imkan veren iki alt şanzıman grubundan oluşmuştur 
denilebilir. Bu sayede, elektrik motorunun  alt şanzıman grubundan (şanzıman 
millerinden) birine bağlanma ve içten yanmalı motordan farklı bir viteste 
çalıştırılma olanağı sağlanmış olur. Böylelikle elektrik motorunun çalışma 
aralığının, İYM çalışma aralığından bağımsızca en uygun duruma getirilmesi ve 
verimin artırılması mümkün olabilmektedir [7]. 

Şekil 4. Çift kavramalı (solda) hibrid şanzıman ve aktarma organları düzeni [7]. 

 

1 İçten yanmalı motor 
2 Yakıt tankı 
3 Çift kavramalı vites kutusu 
4 Elektrik motoru 
5 Güç elektroniği 
6 Batarya 
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4. Güç Dağıtımlı 

Güç dağıtımlı hibrid yapının ana bileşeni, planet dişli ünitesidir. İçten yanmalı 
motordan gelen güç, planet dişli ünitesinde iki yola ayrılır. Bu nedenle güç 
dağıtımlı (power split) olarak isimlendirilir.  Bunlardan biri gücün dişliler 
üzerinden doğrudan tekerleklere aktarılabildiği mekanik yol, diğeriyse elektriksel 
yoldur. İYM gibi elektrik motoru da planet dişli ünitesine bağlanır. Elektrik 
motorunun yükleme noktası, İYM dönme hızı ve yükünün sürüş gerekliliklerine 
göre taşıt hızı ve çıkış torku olarak aktarılmasına olanak tanır [7]. 

Bir planet dişli sistemi 4 önemli parçaya sahiptir. Bunlar; güneş dişli, planet 
(pinyon) dişlileri, planet taşıyıcısı (kolu) ve çember/çevre dişlidir. Güneş dişli 
merkez dişlidir. Planet (Pinyon) dişliler planet taşıyıcısı vasıtasıyla belli bir 
pozisyonda tutulur. Çember dişli planet dişlilerin tamamını çevreleyen bir iç 
dişlidir. Bütün dişliler helisel dizayn edilmiş olup, sürekli kavraşmış durumdadır. 
Sistem iki serbestlik derecelidir. Planet dişli sisteminde dişli oranları, üç 
elemandan (güneş, çember ve planet taşıyıcısı) birinin (milinin) sabit tutulması ile 
oluşturulur. [2]. 

Hibrid elektrikli taşıtlarda güç dağıtım ünitesi olarak kullanılan planet dişli 
ünitelerinde iki milin dönüş hızıyla üçüncü milin dönüş hızı belirlenir. Tork 
oranları da aynı yolla benzer şekilde belirlenir. Bu sebeple, gücün mekanik yoldan 
aktarılması, yalnızca jeneratör olarak çalışan elektrik motoru gücü çekip elektriğe 
dönüştürürken sağlanır. Elektriksel güç sabit olarak üretildiğinden gücün 
bataryada depolanabilmesi makul ve mümkün değildir. Bu sebeple çıkış miline 
doğrudan bağlanan diğer elektrik motoru elektriksel yolda kullanılır ve üretilen 
elektriksel gücü tekrar mekanik güce çevirir. Böylece taşıt hızı ve gerekli tekerlek 
torkuyla ortaya çıkan sürüş taleplerine göre jeneratör dönüş hızı üzerinden 
istenilen İYM dönüş hızı belirlenir. Gerekli tork, motordan kısmen mekanik kısmen 
de elektriksel yolla tekerleklere aktarılır [7]. Planet dişli ünitesi, taşıtın seyir 
esnasında karşılaştığı durumlarda; yalnızca elektrik motoru, yalnızca İYM, EM ve 
İYM birleşik, rejeneratif frenleme, sabit şarj gibi operasyonları düzenlemede 
kullanılmaktadır [8].  

Şekil 5. Tek mod güç dağıtımlı hibrid elektrikli taşıt vites kutusu ve aktarma organları 
yapısı [7]. 

 

1 İçten yanmalı motor 
2 Yakıt tankı 
3 Planet dişli ünitesi 
4 Elektrik motoru 
5 Güç elektroniği 
6 Batarya 
7 Jeneratör 
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HET’lerdeki güç dağıtımlı şanzıman yapısı, Toyota’nın Prius modelinde seri üretimi 
gerçekleştirilmiş, tanımlanmış bir düzenlemedir. Seri ve paralel hibrid tahrik 
yapısının temel prensipleri iki yola sahip güç dağıtımlı sistemde birleştirilmiştir. 
Bu sebeple güç dağıtımlı tahrik, aynı zamanda seri-paralel (ya da kompleks) hibrid 
güç iletim yapısı olarak da adlandırılmaktadır [7]. 

Mevcut hibrid sistemler arasında oldukça karmaşık olan güç dağıtımlı şanzıman 
yapısı, şehir sürüşü sırasında motor verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılmasına 
yardım eder.Aynı zamanda şarj edilebilir (plug-in) taşıtlarda kullanımı kolayca 
uyarlanabilir. İki büyük elektrik motorunun ve motorların güç elektroniği 
donanımlarının yüksek maliyeti, sistemin dezavantajıdır. 2014’de Amerika HET 
pazarında piyasanın %66’lık payını elinde bulunduran Toyota ve %14’le Ford 
ürettikleri tüm hibrid modellerde güç dağıtımlı yapıyı kullanmıştır [6]. 

Tablo 2. P2 ve güç dağıtımlı vites kutularının karşılaştırılması [9,1].  
(THET: Tam Hibrid Elektrikli Taşıt, ŞHET: Şarj Edilebilir Hibrid Elektrikli Taşıt)               

 P2 Güç Dağıtımlı 
Üreticiler 

 

   

 

 

  

 

 

 

 
 

Modeller Jetta Hybrid (THET) 
Ioniq Blue, Sonata Hybrid (THET ve ŞHET) 

C350e (ŞHET) 
Active Hybrid 5 (THET) 

Prius (THET ve ŞHET),  
Camry Hybrid (THET) 

Fusion Hybrid (THET ve ŞHET) 
CT 200 h (THET) 

Şema 

  

Vites 
kutusu 

Yaklaşık 40 kW'lık tek elektrik motoru 
Tam otomatik veya çift kavramalı vites 

kutusu 

Yaklaşık 75 + 150 kW olarak iki 
elektrik motoru 

elektronik sürekli değişken vites 
kutusu (e-CVT) 

Güç 
elektroniği 

Yaklaşık 40 kW'lık tek invertör 
Bir adet yüksek-düşük voltaj (HV-LV) DC-

DC dönüştürücü 

Yaklaşık 75 + 150 kW olarak iki 
invertör 

Bir adet yüksek-düşük voltaj (HV-
LV) DC-DC dönüştürücü 

Bir adet yüksek voltaj (HV) DC-DC 
dönüştürücü 

ŞHET’e 
uygunluk 

Daha büyük elektrik motoru ve invertör 
gereklidir  

Elektrik motoru ve invertörün 
değiştirilmesi gerekmez 

Avantajları Benzin dizel kombinasyonu 
Konvansiyonel taşıtlarla büyük oranda 

ortak yapı kullanımı 
Elektrik motoru ve güç elektroniği 

maliyetlerinde azalma 

Sade yapılı kademesiz vites kutusu 
Motor vites kutusunun uyumlu 

birlikteliği 
Aktarımda elektrifikasyon artışı 
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4.1. Tek Mod Güç Dağıtımlı  

Dişli mekanizmasında bulunan planet taşıyıcının dönen mili doğrudan doğruya 
İYM’ye (krank miline) bağlıdır. Tahrik gücü, taşıyıcı üzerinden çevre dişli ve güneş 
dişliye verilir. Çevre dişli, doğrudan elektrik motoruna bağlıdır ve çevre dişli mili 
üzerinden tahrik tekerleklere aktarılır. Güneş dişlinin mili ise doğrudan jeneratöre 
(MJ1) bağlıdır [2]. 

Tekerleklere diferansiyel üzerinden aktarılan gücün iki temel tahrik kaynağı MJ2 
ve planet çevre dişlisidir. Uygun durumlarda MJ1 direkt motor olarak kullanılarak 
diferansiyele iletilen harekete etki edebileceği gibi bataryayı şarj etme durumunda 
da kullanılabilmektedir. Bataryanın şarj durumu, taşıt üzerine etki eden dış direnç 
kuvvetleri, sürüş karakteristiği gibi duruma bağlı olarak diferansiyele iletilen 
gücün hangi kaynaktan (MJ2 ve/veya İYM) ne kadar gelmesi gerektiği 
belirlenmektedir. Bunun için elektronik sistemler ve algoritmalar kullanılmaktadır 
[8].  

Şekil 6’da yapı şematik olarak gösterilmiştir. Hız birleşmesinin temin edilmesi için; 
içten yanmalı motor planet dişlinin taşıyıcısına, küçük (1.) elektrik 
motoru/jeneratör güneş dişliye bağlıdır. Çevre dişli ve çekişin sağlandığı daha 
büyük boyuttaki (2.) elektrik motoru/jeneratör, aksa yerleştirilmiş dişli ünitesi 
üzerinden tahrik tekerleklerine bağlanır ve böylelikle tork birleşme sağlanmış olur 
[10]. 

Şekil 6. Tek mod güç dağıtımlı elektronik sürekli değişken vites kutusu (e-CVT) yapısı 
[10]. 

 

4.2. Çift Mod Güç Dağıtımlı 

Hibrid güç aktarımında geliştirme amacıyla yapılan çalışmalarla, çift sürüş moduna 
sahip ve bu nedenle çift mod hibrid olarak bilinen taşıtlar halen 
olgunlaştırılmaktadır. İki (veya daha fazla) planet dişli ünitesi giriş ve çıkış 
millerinin birleşimiyle oluşan ihtimaller ile geniş bir hız aralığı boyunca 
verimlilikte artış mümkün olur. Çift mod hibrid yapı, üstün toplam verimlilik ve 
çok sayıda serbestlik derecesine sahip olmasına karşılık yüksek maliyetlidir ve 
karmaşık bir sistemdir [7]. Çift elektrik motorunun kullanıldığı çift modlu güç 
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dağıtımlı yapıda da tek modlu güç dağıtımlıya benzer şekilde enerjinin bir kısmı ya 
da tamamı elektrik motoruna İYM ve jeneratörden temin edilir. GM, Chrysler, BMW 
ve Mercedes firmaları tarafından geçmişte kullanılan çift modlu güç dağıtım yapısı, 
verimlilik açısından tek modlu ile aşağı yukarı benzer olmakla birlikte maliyeti 
daha yüksektir [6].  

Şekil 7. Çift mod güç dağıtımlı hibrid elektrikli taşıt vites kutusu ve aktarma organları 
yapısı [7]. 

 

1 İçten yanmalı motor 
2 Yakıt tankı 
3 Planet dişli ünitesi 
4 ve 5 Elektrik motoru 
6 Güç elektroniği 
7 Batarya 
 

   

Tek mod güç dağıtımlı şanzımanlardan farklı olarak, çift mod yapıda en az iki 
planet dişli ünitesinin ve bir veya birden fazla kilitleme mekanizmasının 
kullanımına dayalı birçok farklı karmaşık çözüm bulunmaktadır. Çeşitli üreticiler 
tarafından geliştirilen bu çözümler, bileşik tip çift mod güç dağıtımlı şanzımanlar 
olarak adlandırılabilir [10]. 

İkincil planet dişli ünitesinde dişlilerden biri tutulabilir (örn. çevre dişli) ya da 
birincil güç dağıtımı içerisinde yer alan planet dişli ünitesindeki dişlilerden birine 
bağlanabilir (örn. güneş dişli ve M/J-1). Vites kutusunun çift mod yapı olarak 
düzenlenmesi, mekanik kavramalar ve hidrolik frenler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. İkincil güç dağıtımının farklı iki konfigürasyonuna göre düşük 
ve yüksek hız modu olmak üzere vites kutusunun çalışma koşulu belirlenmiş olur 
[10]. 
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Şekil 8. Çift mod güç dağıtımlı 7 ileri otamatik vites vites kutusu yapısı [11]. 

 

Şekil 8’de görülen bir diğer tasarımda, çift modlu hibrid elektrikli taşıtta üç adet 
planet dişli ünitesi ve iki adet elektrik motoru kullanılmıştır. Böylece yüksek hız ve 
düşük hız modları olmak üzere iki farklı çalışma tipi seçilebilmektedir. Çift modlu 
hibrid vites kutuları, tek mod hibridlerin düşük hızlardaki verimliliği ile 
konvansiyonel vites kutularının yüksek hızlardaki verimliliğini birleştirmiştir. Bu 
tip vites kutularında tork konvertör kullanılmaz, damper ünitesi kullanılır. Çift 
modlu hibrid vites kutularında yüksek hız modunda damper tarafından tahrik 
edilen yağ pompası, düşük hız modunda ise elektriksel olarak tahrik edilir [2]. 

 

İngilizce adının kısaltması olan CVT kelimesiyle tanınan sürekli değişken vites 
kutuları, güç dağıtımlı yapıda kullanıma uygundur ve çift modlu olarak da 
düzenlenebilir. Hibrid taşıtlarda kullanılan SDVK’ler, elektrik motorları ile kontrol 
edildiğinden elektronik sürekli değişken vites kutusu (e-SDVK, orijinal ifadesiyle e-
CVT) olarak adlandırılırlar. Şekilde çift modlu e-SDVK yapısı görülmektedir.  
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Şekil 9. Çift modlu elektronik kontrollü sürekli değişken vites kutusu (e-CVT) yapısı [2]. 

 

GM’in SUV’lar için geliştirdiği çift modlu elektronik sürekli değişken (e-CVT) vites 
kutusunda, elektrik motorları vites kutusu üzerinden neredeyse her hız oranında 
çalıştırabilir. Şanzımanın içindeki elektrik motorları ayrıca: elektrikli taşıtın 
çalıştırılması, elektriksel itme ve geri kazanımlı (rejeneratif) frenleme gibi hibrid 
fonksiyonları da motor çalıştığı anda sağlar.  Çift modlu hibrid vites kutusu, tork 
konvertörün kullanılmadığı, iki mod arasında değişimin otomatik sağlanabilmesi 
için hidrolik yağlı kavrama plakalarının kullanıldığı otomatik vites kutusudur. 
Yüksek voltajlı batarya ve elektronik kontrolün gerçekleştirildiği elektrik donanımı 
(kablolar vd.) gibi eklentiler haricinde konvansiyonel otomatik vites kutusuyla 
yüksek düzeyde benzerlik gösterir ve tamamen entegre bir yapıdadır. Elektrikli 
düşük hız modu, elektrikli yüksek hız modu ve sabit dişli oranının olduğu 4 vites 
kademesi olmak üzere toplam altı mekanik konfigürasyon sağlanabilir. Sabit dişli 
oranı sağlayan viteslerin kullanılmasıyla güç aktarma kapasitesinde ve tam 
ivmelenme, tırmanma ve araç çekme gibi zorlu durumlardaki verimlilikte artış 
sağlanır [12]. 

Düşük hız modu: İkincil planet dişlinin çevre dişlisi (R2) tutulur, vites kutusu tek 
mod güç dağıtımlı gibi yapılandırılmıştır. İkincil planet dişli, güneş dişli ve kavrama 
arasındaki redüksiyon oranıyla diferansiyel öncesinde torkun artırıldığı sıradan 
bir vites olarak çalışır. Düşük hız modu, içten yanmalı motor ve 2. elektrik 
motoru/jeneratörün torklarını, tork birleşmeli paralel yapı çıkışında birleştirerek; 
tekerleklere maksimum torkun aktarılmasını sağlar ve böylece düşük hızlarda en 
iyi performansın elde edilmesine olanak tanır [10]. 
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Şekil 10. Çift mod güç dağıtımlı vites kutusu yapısı [10]. 

 

Yüksek hız modu: İkincil planet dişli mekanizması da tam olarak güç dağıtım 
ünitesi göreviyle çalışır. Birinci elektrik motoru/jeneratörün (MG1) hızıyla güç 
dağıtım ünitelerinden elde edilecek tork ve hız oranları oluşur ve çıkış torku her iki 
ünitenin katılımıyla üretilmiş olur. Bu sayede azalan torkta çıkış milinin yüksek 
çalışma hızları elde edilebilir. İkinci planet dişli ünitesi tarafından ikinci elektrik 
motoru/jeneratörün yavaşlatılabilmesiyle tork kapasitesi artırılır [10]. 

Bu düzenleme, düşük ve yüksek hız modlarının her ikisinde de diferansiyele tam 
olarak yeterli tork seviyesinin uygulanmasını ve elektrik aksamın minimum 
boyutlarda olabilmesini sağlar fakat mekanik yerleşimin karmaşıklığı sistemin 
karakteristik özelliğidir. Bu nedenle büyük hacimli lüks sınıftaki  otomobiller gibi 
ağır taşıtlarda uygulanması daha uygundur. Tam hibrid taşıt güç aktarma 
organlarında yapılacak geliştirmeler için sistemin kazandığı performans, ölçüt 
olarak tanımlanır [10]. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Hibrid elektrikli taşıtlardaki vites kutuları, iki ana başlık altında toplanabilir. 
Bunlardan ilki, yaygın olarak paralel hibrid elektrikli taşıtlarda kullanılan, elektrik 
motorunun İYM çıkışı, vites kutusu önü ya da çıkışı gibi çeşitli konumlara 
yerleştirilebildiği yapıdır. Bu yapıda elektrik motoru genellikle vites kutusu önüne 
yerleştirilmektedir ve bu konumundan dolayı literatürde kısaltması P2 olarak 
geçmektedir. Diğer ana başlık ise seri-paralel ya da kompleks güç iletim 
konfigürasyonuna sahip hibrid taşıtlarda kullanılan güç dağıtımlı hibrid vites 
kutularıdır.  

P2 yapısında elektrik motoru, kavramanın arka kısmına (vites kutusu giriş miline) 
yerleştirilmiştir böylelikle motor ile elektrik motoru arasındaki bağlantı mekanik 
olarak kesilebilir. Taşıt, yalnızca elektrik motoru ile tahrik edilebilir. Artan enerji 
kazanım potansiyeli ve seyir halindeyken enerji kazanımı gibi ek hibrid 
fonksiyonların uygulanabilirliği P2 yapısının temel avantajlarıdır. Paralel hibrit 
şanzımanlar, geleneksel şanzımanlardaki mevcut dişli düzenlerini ve bileşenleri 
kullanabilir, yalnızca kısmi değişiklik gerekir. Paralel hibrid taşıt, çift kavramalı 
vites kutularıyla beraber yapılandırıldığında özel faydalar ortaya çıkmaktadır.  

Güç dağıtımlı hibrid yapının ana bileşeni, planet dişli ünitesidir. İçten yanmalı 
motordan gelen güç, planet dişli ünitesinde iki yola ayrılır. Bu nedenle güç 
dağıtımlı (power split) olarak isimlendirilir.  Hibrid elektrikli taşıtlarda güç dağıtım 
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ünitesi olarak kullanılan planet dişli ünitelerinde iki milin dönüş hızıyla üçüncü 
milin dönüş hızı belirlenir. Tork oranları da aynı yolla benzer şekilde belirlenir. 
Gerekli tork, motordan kısmen mekanik kısmen de elektriksel yolla tekerleklere 
aktarılır. Planet dişli ünitesi, taşıtın seyir esnasında karşılaştığı durumlarda; 
yalnızca elektrik motoru, yalnızca İYM, EM ve İYM birleşik, rejeneratif frenleme, 
sabit şarj gibi operasyonları düzenlemede kullanılmaktadır.  

Hibrid güç aktarımında geliştirme amacıyla yapılan çalışmalarla, çift sürüş moduna 
sahip ve bu nedenle çift mod hibrid olarak bilinen taşıtlar halen 
olgunlaştırılmaktadır. İki (veya daha fazla) planet dişli ünitesi giriş ve çıkış 
millerinin birleşimiyle oluşan ihtimaller ile geniş bir hız aralığı boyunca 
verimlilikte artış mümkün olur. Çift mod hibrid yapı, üstün toplam verimlilik ve 
çok sayıda serbestlik derecesine sahip olmasına karşılık yüksek maliyetlidir ve 
karmaşık bir sistemdir. CVT kelimesiyle tanınan sürekli değişken vites kutuları, 
güç dağıtımlı yapıda kullanıma uygundur ve çift modlu olarak da düzenlenebilir. 

Otomobil üreticileri, her türün kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olduğundan 
farklı konfigürasyon türlerini tercih eder. Toyota ve Ford, en iyi yakıt tasarrufu 
potansiyeli bulunduğundan güç dağıtımlı HET üretip piyasaya sürerken Alman ve 
Çinli otomobil üreticileri ve Hyundai özellikle maliyet nedeniyle paralel HET 
yapısını (P2) tercih etmektedir. General Motor (GM) ve Honda, diğer 
konfigürasyonlarda bulunan faydaların tümünü taşıdığı için çift (çok) mod güç 
dağıtımlı aktarma organı yapısını geliştirmeye odaklanmış bulunmaktadır. Güç 
aktarma organları bileşenleri arasındaki bağlantı mekanizmasını değiştirerek 
topolojik olarak farklı sayısız tasarım elde edilebilir. Hibrid elektrikli taşıt vites 
kutusu tasarımında hedef; sürüş performansı açısından yeterli torkun üretildiği, 
minimum yakıt tüketimi değerleri oluşturan ve güç aktarımının sorunsuz, sessiz 
olarak gerçekleşebildiği ayrıca mümkün olan en sade konstrüksüyona sahip 
otomatik veya otomatikleştirilmiş vites kutuları olmalıdır.  
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