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Özet- Taşıtların elektrik ihtiyacı taşıtın cinsine göre her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacı 

karşılamak taşıtlarda bulunan geleneksel elektrik üretim ve depolama yöntemi dışında egzoz ısının geri kazanımı, 

güneş enerjisi uygulamaları yanı sıra süspansiyon sisteminden meydana gelen salınımlarda kullanılabilir. Bu 

çalışmada elektrikli, hibrit veya içten yanmalı motorlara sahip araçların süspansiyon sisteminden elektrik üretmek 

için lineer jeneratör içeren oyuksuz tüp pasif süspansiyon sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım için sonlu 

elemanlar yöntemi kullanılmış. Sonuç olarak tasarımın iki boyutlu ve üç boyutlu analizleri grafiksel olarak 

verilmiştir. Bundan sonraki aşamada prototipin üretilmesi ve bir araca monte edilerek deneylerinin yapılması 

planlanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler- Lineer Jeneratör, Atık enerji, Lineer Alternatör, Pasif Süspansiyon 

Abstract- The electricity demand of the vehicles is increasing day by day according to the type of the vehicle. In 

addition to the traditional electricity production and storage method in vehicles, exhaust heat recovery can be used 

in solar energy applications as well as in the oscillations of the suspension system. In this study, a hollow tube 

passive suspension system design with linear generator was used to generate electricity from the suspension system 

of vehicles with electric, hybrid or internal combustion engines. Finite element method is used for design. As a 

result, two-dimensional and three-dimensional analysis of the design is given graphically. In the next step, it is 

planned to produce prototypes and to assemble them in a vehicle. 

 

Keywords- Linear Generator, Waste energy, Linear Alternator, Passive Suspension 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde elektrikli/hibrit araç teknolojileri fosil yakıtlı araçlara göre sağladığı avantajlardan 

(km/yakıt, çevre dostu vb.) dolayı tercih edilmektedir. Ancak hibrit/elektrikli araçların menzil 

sürelerinin sınırlı olması nedeniyle akü ve ek enerji üreten teknolojilerinin araştırılması önem 

kazanmıştır. Bu ek enerji üreten donanımlardan biri süspansiyon sistemlerine entegre edilen lineer 

jeneratörlerdir.  

 

Bilindiği gibi yol kaynaklı yüksek frekanslı titreşimlerin minimize edilmesi önemlidir. Araçta meydana 

gelebilecek gerek gürültü, gerekse yorulma gibi dayanım unsurlarının iyileştirilmesi süspansiyon sistemi 

ile sağlanabilmektedir. Süspansiyon sisteminin ana elemanlarını oluşturan yaylar statik ağırlıkları 

taşırken damperler de bozucu etkilerin oluşturduğu enerjiyi soğurur. Bunun yanı sıra lineer jeneratörler 

yol kaynaklı titreşimlerden elektrik enerjisi üretilmeye olanak sağlayan makinalardır. Ayrıca lineer 

jeneratörler motor olarak kullanılarak süspansiyon sisteminde yarı aktif, aktif ve hibrit olarak 

adlandırılan sistemlere dönüştürülebilir. Bununla beraber hidrolik/pinömatik damper, MR 

(Manyetoreolojik sıvı) damper, Eddy akımlı damper, elektromanyetik tip damper tasarımları halen 

araştırılmaktadır. Yarı aktif ve aktif sistemler genel olarak; yol profiline göre mekanik sistemden gelen 

geri besleme sinyalleri kontrol edilerek sönümleme karakteristikleri değiştirilebilmektedir.  

 

Lineer jeneratörün diğer uygulamalardan (Arsimet wave swing, harvesting system, free piston engine, 

strling engine, etc. ) farklı olarak süspansiyon sistemlerinde kullanılması boyutsal sınırlılıklar 

(Maxdia<15cm, Maxlength<60cm and stroke=16cm)[1] meydana getirmektedir. Yerleştirilecek alanın 

ve manevra alanının kısıtlığı, hız ve kuvvet parametreleri jeneratörün gücünü doğrudan etkilemektedir. 

Ayrıca 7kg daha hafif sönümleyici tercih edilmelidir[2]. Yerel yolda 48 km/s hızla, tek süspansiyon 

0.052 m/s hızda 
2cvP  göre tahmini harcanan güç 13.5W ve hız arttıkça açığa çıkan güçte 

artmaktadır[3]. Süspansiyon sisteminden kazanılan enerji yaklaşık olarak araç yakıtından %2-9 

verimlilik sağlamaktadır[4]. Zuo ve ark.[11] teorik ve uygulama çalışmasında elektromanyetik damper 

çalışması yapmışlardır. Bu çalışmaya göre 0.25m/s-0.5m/s etkin hızlarda tek damperden kazanılacak 

güç 2W-8W aralığındadır. 

 

Tüpsel yapılı jeneratörler net radyal kuvvetlerinin sıfır olması, son sargı etkisinin görülmemesi, boyut 

faktörü gibi nedenlerden dolayı tercih edilirler. Geleneksel jeneratörler gibi doğrusal jeneratörler 

indüksiyon, kalıcı mıknatıslı, anahtarlamalı relüktans, vb. sınıflandırma yapılabilmektedir. Kalıcı 

mıknatıslı jeneratörler yüksek kuvvet yoğunluğu ile karakterize edilirler. Akı anahtarlamalı ve yarı 

Halbach tüp tipi jeneratör süspansiyon sistemi için karşılaştırıldığında akı anahtarlamanın daha düşük 

performans ve maliyetli olduğu görülmüştür[5]. Ayrıca hareketli parça, yapılarına göre ve yapılışlarına 

göre lineer makinalar sınıflandırılmaktadır[6]. Hareketli parça; çelik, mıknatıs veya sargı olabilir. 

Yapılarına göre kısa ve uzun stroklu olabilirken manyetik akının yönü enine veya boyuna şeklindedir. 

Yapılışlarına göre ise hava nüveli veya demir nüveli olarak incelenmektedir. 

 

Hava nüveli doğrusal jeneratörler titreşim sistemi için Flux 2D ile incelenmiş, uygulama sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır[7]. Araçlar için yassı tip dört statorlu yapı süspansiyon sistemi için araştırılmıştır[8]. 

Bunu yanısıra seçilecek lineer jeneratör topolojisi, ideal bir ön düzen geometrisinde ve süspansiyon 

sisteminde bulunması gereken özelliklere (az yer kaplamalı, hafif olmalı ve yol darbesini iyi 

sönümlemeli, vb.) uymalıdır[9]. Lineer jeneratörler kullanım yerine göre hız, frekans, kuvvet 

değişimesinin yanısıra lineer jenaratör topolojiside değişmektedir[10]. 

 

Bu çalışmada; oyuksuz yapıdaki hava ve çelik nüveli tüp tipi lineer jeneratörün temel parametrelerinin 

değişimi incelenmiştir. Bu değişimler hava aralığı manyetik akı yoğunluna etkisi incelenerek protorip 

üretimi yapılmıştır. Prototip tasarım ile sonlu elemanlar sonucu çıkan gerilim verileri karşılaştırılmıştır. 
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2. ELEKTROMANYETİK PASİF SOK EMİCİ TASARIMI 
 

Tüpsel yapının diğer yapılara(yassı, çokgen, demir hareketli vb.) nazaran sunduğu 

avantajlardan(asimetrik kuvvetlerin olmaması, vuruntu kuvvetinin sıfır veya çok küçük olması, vb.) 

dolayı pasif, yarı aktif ve aktif şok emici uygulamalarında genellikle tüp tipi lineer jeneratör tercih edilir. 

Ayrıca aktif veya yarı aktif uygulamalarda kuvvet karakteristiği önemli olduğu için oyuklu tüp tipi lineer 

jeneratörler seçilmektedir. Şekil 1’de pasif süspansiyon sisteminin bileşenleri verilmiştir: 
 

 

Şekil 1. Lineer jeneratör ve pasif süspansiyon sistemi 

 

Şekil 1’de verilen oyuksuz tüp  tipi jeneratörden primer(backyoke) çıkartılarak hava nüveli tüp tipi 

jeneratör elde edilebilir. Ancak hava nüveli jeneratörlerde manyetik akı yoğunluğu ve jeneratör ağırlığı 

düşük olduğu için daha çok taşınabilir veya eğlence ekipmanlarında kullanılır.  
 

3. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ 
 

CAD yazılımlarda yeni ve güçlü algoritma tekniklerinin gelişmesiyle, mevcut analitik hesaplama 

yöntemlerine nazaran hızlı ve net sonuçlar alınmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi elektromanyetik 

problemlerin çözümünde yaygın olarak tercih edilmektedir. Bazı paket program üreticileri(Ansys, 

Comsol, CST, Infolytica, Magsoft, vb.), sonlu elemanlar yöntemini ticari yazılımlar ile sunmaktadır. 

Yapılan benzetimlerde ne kadar küçük tedrahedron ağ yapısına bölünür ise elde edilen sonuç gerçekçi 

olmaktadır. Ağ sayısının artması sonlu eleman sayısını artırmakta ve her bir sonlu eleman için yazılacak 

denklem sayısının da artması anlamına gelmektedir. Ağ yapısının sık yapıda olması hesaplamaların 

doğruluğunu ve çözüm süresini artırmaktadır. Geometride bulunan dar açılar ve sivri köşeler çözümü 

zorlaştırmakta ve aynı zamanda elde edilen sonuçları olumsuz yönde etkilemektedir. Sonlu elemanlar 

çözümünün hatası en küçük iç açının sinüsüyle ters orantılıdır. Bu yüzden tüm elemanlar eş kenarlı 

olmalıdır[18-19]. 

Kalıcı hal teorisinde (manyetostatic) kapalı bir devrede yüklerin hareketi, elektrik akımın zamanla 

değişimi sabit olacak şekilde sınırlandırılırsa meydana gelen manyetik alan zamanla sabittir. Bilindiği 

gibi statik manyetik analiz; eddy akımları, geçici hal  gibi zamana bağlı etkileri dikkate almaz. Manyetik 

akı yoğunluğu, manyetik akı ve manyetik alanda depolanan enerjinin belirlenmesi ile ilgilenir.  Statik 

manyetik analizde hem doyuma gidebilen hem de doyuma gitmeyen manyetik maddeler modellenebilir. 

Ayrıca sürekli mıknatıslar kalıcı hal teorisine uymaktadır. FEM çözücüsü 2D ve 3D statik manyetik 

analiz gerçekleştirebilmektedir. Maxwell kanunlarının zamanla ilişkili kısımları sıfır olarak kabul edilir. 

İki boyutlu analizde vektör potansiyel hesaplanarak enerji hesaplanmaktadır. 
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Kapalı bir yüzeye giren manyetik akı, kapalı yüzeyi terk eden akıya eşittir. 

0.  B                     (1) 

Diverjansı sıfır olan bir vektör başka bir vektör biriminin rotasyoneli olarak ifade edilir: 

AB                      (2) 

Burada A manyetik vektör potansiyeli (Wb/m) olarak ifade edilir. Manyetik vekör potansiyeli 

hesaplanarak manyetik akı yoğunluğu hesaplanır. Manyetik alan yoğunluğu ile manyetik alan şiddeti 

(H) arasındaki Eşitlik 3’te verilmiştir. Bu eşitlik ile manyetik akı yoğunluğu hesaplanır. 

 

HB                      (3) 

ro                      (4) 

Burada o  boşluğun geçirgenliğidir ve 4   10-7 H/m’ ye eşittir ve r bağıl geçirgenliktir. Manyetik alan 

şiddeti   geçirgenlikten bağımsızdır. 

 

Manyetik alan şiddetinin sabit ve değişmediği bölgelerde akım yoğunluğu  sıfır olmaktadır. Amper 

kanunun nokta biçimi Eşitlik 5’de verilmiştir. 

JH           (5) 

Statik manyetik alanlarda depo edilen enerji doğrusal ve doğrusal olmayan malzemeler olarak ikiye 

ayrılabilir. Şekil 2’de B-H eğrisinin üzerinde kalan alan enerjiyi, altında kalan alanda koenerji alanıdır. 

 

Şekil 2. BH eğrileri, (a) Doğrusal malzeme, (b) Doğrusal olmayan malzeme 

Doğrusal malzemede geçirgenlik sabittir ve enerji koenerjiye eşittir. Doğrusal olmayan malzemede 

geçirgenlik B-H egrisine göre değişir. Manyetik koenerji Eşitlik 6  ile bulunabilir: 

 


v

c BHdvW
2

1
        (6) 
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Geçici Hal Teorisi (Transient) , Ansoft-Maxwell 3D transient çözücüsü T-Ω formülizasyonunu kullanır. 

Transient çözümde kullanılan Maxwell eşitlikleri aşağıdaki gibidir: 

JH           (7) 

EH          (8) 

Burada, iletkenlik (  ) ile elektrik alan (E) arasındaki bağıntı akım yoğunluğunu (J) göstermektedir. 

Akım yoğunluğu ile elektrik alan arasındaki ilişki homojen izotropik maddeler için geçerli olmaktadır. 

Akım yoğunluğu ile manyetik alan şiddeti (H) arasındaki ilişki ise Amper kanunundan ileri gelmektedir. 

Zamanla değişen sistemlerde manyetik alan şiddetinin rotasyoneli manyetik akı yoğunluğunun değişimi 

olarak ifade edilir: 

t

B
H




         (9) 

Eşitlik 8, 9 ve Eşitlik 10 arasındaki ilişki, zamanla değişen manyetik alanın, elektriksel alan meydana 

getireceğini ifade etmektedir. Bu iki eşitlik kullanılarak Eşitlik 10 ifade edilebilir: 

0
1







t

B
H


      (10) 

Vektör alanlar birinci dereceden kenar elemanları ve skaler alanlar ikinci dereceden düğüm 

bilinmeyenleri tarafından temsil edilmektedir. Yüzey olarak tanımlanan iletkenden geçen akım iki 

şekilde tanımlanabilmektedir: Sipir sayısı, bir sipirden geçen akım verilir veya toplam akım yüzeyden 

geçecek şekilde tek sipir olarak tanıtabilir. İlk tanımlama eddy etkilerini ihmal etmektedir. 

Transformatörün sargı parametrelerinin (direnç, kapasitans, endüktans) tanımlanmasına imkan 

tanımaktadır. Gerilim uygulandığı anda akım bilinmemesinden dolayı yüzey tanımlı akım için  gerilim 

düşümü; Eşitlik 11’de akımın i’ inci iletken düğümü için hesaplanabilir[12]: 

dRBvEJV
iRc

oiRi )(
)(

       (11) 

Burada iJ0  akım yoğunluğu 1A net döngü i akımına karşılık gelir ve dış döngü i yok olur, RiV  gerilim 

düşümü olarak verilmiştir. İndüklenen e gerilimi her Rc(i) değeri için hesaplanabilir: 

BdRHe i
Rci

i .        (12) 

3.1. Temel Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi 

Bu çalışmada iki tip jeneratör tasarımı incelenmiştir(Şekil 2). Birincisi hava nüveli oyuksuz lineer 

jeneratör ikincisi ise demir nüveli oyuksuz lineer jeneratördür.   
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Şekil 2. Rz düzlemindetüp tipi lineer jeneratörün görünüşü, demir nüveli oyuksuz lineer jeneratör(sol), hava nüveli 

oyuksuz lineer jeneratör(sağ) 

Tablo 1. Genel Boyutlandırma Parametreleri  

 

Boyutlandırma Parametreleri Kısaltma Değişkenler Değeri 

Kutup Adım Oranı  Alfa Değişken 0.3-0.7 

Mıknatıs İç Çap(m) Rc  Değişken 0-0.014 

Mıknatıs Yüksekliği(m) Mh Değişken 0.015-0.001 

Kutup Mıknatıs Genişliği(m) Mw Değişken 0.005-0.035 

Boyunduruk Genişliği(m) Hc Değişken 0.002-0.005 

Oyuk Sayısı/Bobin Genişliği(m) N/Cw 

N/Cw 

N/Cw 

Sabit 12/0.015 

15/0.009 

21/0.0055 

Bobin Yüksekliği(m) Ch Sabit 0.005 

Hava Aralığı(m) g Sabit 0.002 

 

Eşitlik 13’de Kutup adım oranı Alfa olarak verilmiştir: 

Top

Mw
Alfa           (13) 

 

Kutup adımı strok boyu olarak alınırsa anma frekansı için hız değeri Eşitlik 14 ile hesaplanmaktadır: 

opfTv 2          (14) 

 

Şekil 2’de görüldüğü gibi bobinlerin orta noktasından bir hat tanımlanmıştır. Bu hat boyunca manyetik 

akı yoğunluğu değişimi incelenmiştir. Bobin genişliği ve yüksekliği sabit tutulmuştur. Ancak 12 bobin, 

15 bobin ve 21 bobin için analizler gerçekleştirilmiştir. Pirmer boyu ile manyetik akı yoğunluğu 

değişiminden etkilenmediği görümüştür.  
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Şekil 3. Hava aralığındaki maksimum akı yoğunlunluğunun değişimi(demir nüveli oyuksuz lineer jeneratör) 
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Şekil 4. Hava aralığındaki etkin akı yoğunlunluğunun değişimi(demir nüveli oyuksuz lineer jeneratör) 

 

Demir nüveli tasarımı için mıknatıs genişliği 15mm-25mm aralığında kutup adım oranı (alfa) 0.5-0.7 

aralığında seçilmelidir. Demir nüvenin kalınlığı manyetik akı yoğunluğunun değişimini çok 

etkilememektedir. Ancak demir kalınlığı malzemenin doyumu dikkate alınarak 3mm yukarısı seçilebilir. 

Taşıyıcı iç çapı arttıkça veya mıknatıs yüksekliği azaldıkça manyetik akı yoğunluğu azalmaktadır. İç 

yarı çapın sıfır olması disk şeklindeki  mıknatıs kullanımı demektir. Bu yapı için taşıyıcının mıknatısı 

kaplayacak şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir. 
 

 
Şekil 5. Hava aralığındaki maksimum akı yoğunlunluğunun değişimi(hava nüveli oyuksuz lineer jeneratör) 
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Şekil 6. Hava aralığındaki etkin akı yoğunlunluğunun değişimi(hava nüveli oyuksuz lineer jeneratör) 

 

Hava nüveli tasarımı için demir nüveli tasarıma benzer sonuçlar bulunmuştur. Demir nüve yerine 

manyetik akı hava üzerinden devresini tamamladığı için manyetik akı yoğunluğu azalmıştır.  
 

4. SONUÇLAR 

Bu tasarımlar ile pasif süspansiyon sistemi için uygun lineer jeneratör tasarımı ve uygulması 

gerçekleştirilmiştir. Primer boyu ile manyetik akı yoğunluğu değişiminden etkilenmediği görülmüştür. 

Taşıyıcı iç çapı arttıkça veya mıknatıs yüksekliği azaldıkça manyetik akı yoğunluğu azalmaktadır. İç 

yarı çapın sıfır olması disk şeklindeki  mıknatıs kullanımı demektir. Bu yapı için taşıyıcının mıknatısı 

kaplayacak şekilde düzenlenmesini gerektirmektedir. 
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