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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
Petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ ve çevresel kayg›lar, otomobil kullan›c›lar›n› gün
geçtikçe daha fazla rahats›z etmeye baﬂlad›. Buna paralel olarak, otomotiv
endüstirisi petrol rezervlerinin azalmas›n›n etkisiyle alternatif enerji kaynaklar›n›n ve bu kaynaklar› kullanan yeni teknolojilerin peﬂine düﬂtü. Bu teknolojilerden biri, ülkemizde henüz yeterince tan›nmam›ﬂ olan, ama geliﬂmiﬂ
ülkelerde h›zla yayg›nlaﬂan melez (hibrid) araç teknolojisi.

Melez (Hibrid) Araçlar
Melez araç teknolojisi, elektrikli ve benzinli araçlar›n
üstün yanlar›n› al›p tek bir araçta birleﬂtiriyor. Benzinli araçlarda oldu¤u gibi, motorun baﬂlang›ç hareketi, elektrikle veriliyor. ‹lk h›zlanma süresince ve normal
seyirde arac›n motoru, fosil yak›t kullan›yor. Böylece,
araç tek dolumda daha uzun mesafe gidebiliyor. Sollama ya da rampa ç›kma gibi ek güce gereksinim duyulan durumlarda, elektrik enerjisi (bataryalar) devreye giriyor. Böylece, tek baﬂ›na elektrik motoruyla elde
edilemiyen güç düzeylerine ulaﬂ›l›rken, yak›ttan da
tasarruf sa¤lan›yor.

Çevrilebilir Enerji
Melez araçlar, frenleme s›ras›nda ›s›yla aç›¤a ç›kan
enerjinin bir k›sm›n› ve normal seyir s›ras›nda yak›tla
sa¤lanan enerjinin bir bölümünü, bataryalar› doldurmak üzere yeniden kullan›yor. Böylece, elektrikli arabalarda oldu¤u gibi, arac› belli aral›klarla fiﬂe takmak
gerekmiyor.
ﬁimdilik, melez araçlar›n ilk maliyeti benzinli araçlar›nkine göre daha fazla. Ama, çevre dostu olmalar› ve
daha düﬂük yak›t tüketimiyle d›ﬂ pazarda gün geçtikçe daha fazla tercih ediliyorlar.
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Bu arada, elektrikli araçlar cephesi de boﬂ durmuyor.
Yak›n zamanda geliﬂtirilen ve 4 saatten az sürede tamamen ﬂarj edilerek, hiç durmadan 350 km yol giden
yeni bir tasar›m, alternatif enerji kullanan araçlar için
önemli bir baﬂar› elde etmiﬂ oldu. 0’dan 100 km/saat
h›za 6 saniyede ç›kabilen bu arac›n fiyat›, her ne kadar
küçük bir servet de¤erinde olsa da, ileride yollarda daha fazla elektrikli araç görece¤imizin habercisi.
Korkut Demirbaﬂ
Referanslar:
http://www.fueleconomy.gov/feg/hybridtech.shtml
http://auto.howstuffworks.com/hybrid-car.htm
http://www.teslamotors.com/
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Y›ld›z Tak›m›

Birlikte Deneyelim...
Barometre Yapal›m!
Atmosfer bas›nc›, Dünya atmosferinde herhangi bir noktadaki bas›nca verilen
ad. Ancak bas›nç, yüksekli¤e ve s›cakl›¤a göre de¤iﬂiklik gösterebiliyor. Gazlar›n s›cakl›¤› de¤iﬂtikçe, gaz taneciklerinin h›z› ve dolay›s›yla bas›nc› da farkl›laﬂ›r. E¤er gaz kapal› bir kapta de¤ilse, tanecikler aras›ndaki boﬂluk da de¤iﬂir. Bu nedenle atmosferin s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂim, çeﬂitli hava ak›mlar›n›n oluﬂumuna ve yaﬂad›¤›m›z yerdeki aç›k hava bas›nc›n›n sürekli olarak de¤iﬂimine
yol açar. Aç›k hava bas›nc›n› ölçmek için kullan›lan aletlere barometre denir.
Biz de bu say›m›zda basit bir barometre yapaca¤›z.
Malzemeler

Barometremizi 3-4 gün boyunca belirli aral›klarla
gözleyelim. Pipetin konumu de¤iﬂiyor mu? Pipetin
konumu için yapt›¤›m›z her gözlemde pipetin
yerini karton üzerine iﬂaretleyelim.

Ölçekli
karton
Orta k›s›ma
sabitlenmiﬂ pipet

/Balon/Makas/Kavanoz ya da bardak/Lastik/Pipet/Karton/

Lastik
Balon

Cetvel/Kalem/Yap›ﬂt›r›c› ya da yap›ﬂkan bant

■ Balonun a¤›z k›sm›n› keselim. Daha sonra balonu
gerdirerek kavanozun (barda¤›n) a¤z›n› bir kapak

Kavanoz

gibi hava s›zd›rmayacak ﬂekilde balonla kapatal›m.
Balonun üstünden lastik geçirip kenarlar›ndan
kavanoza s›k› bir ﬂekilde sabitleyelim.
■ Pipetin bir ucunu kavanozun a¤z›ndaki balonun
ortas›na gelecek biçimde bantla yap›ﬂt›ral›m.
■ Kartondan minik bir ok kesip pipetin boﬂta kalan
ucuna bantlayal›m.
■ Cetvel yard›m›yla kartonun bir kenar›na eﬂit aral›kl›
çizgiler çizelim ve bu ölçekli kartonu pipetin
ucundaki okun hemen arkas›na yerleﬂtirelim. Art›k
barometremiz haz›r.
■ Pipetin ilk konumunu gözleyelim; pipetin
ucundaki ok karton üzerinde hangi çizgiye denk
geldi? Bu noktay› kalemle iﬂaretleyelim.

Kavanozun içine hapsetti¤imiz havan›n bir bas›nc› var.
Deneyi yapt›¤›m›z ortamdaki atmosfer bas›nc› düﬂerse,
kavanozdaki hava bas›nc› daha yüksek oldu¤u için kavanozun a¤z›ndaki balon ﬂiﬂer ve balona ba¤l› pipetin
ucu aﬂa¤›ya do¤ru hareket eder. O halde, pipetin aﬂa¤› do¤ru hareket etmesi atmosfer bas›nc›n›n düﬂtü¤ünü gösterir. Atmosfer bas›nc› yükseldi¤indeyse, tam
tersi olur ve pipetin ucu yukar› do¤ru hareket eder.
Elif Y›lmaz
ﬁubat 2008 103 B‹L‹M ve TEKN‹K

