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ÖNSÖZ
Her alanda büyük bir rekabetin yaşandığı günümüzde, rekabet edebilmek için araştırma ve teknoloji
geliştirmeye dayalı bir sanayi yapısı gereklidir. Türk otomotiv sektörünün kendi teknolojisini üretmesi ve
geliştirmesi küreselleşen dünya koşullarında uluslar arası rekabetini sürdürebilmesi için kaçınılmazdır. Ülkemizin
otomotiv sanayinin önde gelen birçok kuruluşunun yer aldığı Bursa' da Uludağ Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü tarafından 24–26 Haziran 2002 tarihinde birincisi
gerçekleştirilen Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON'’02) akademik ve sanayi çevrelerince oldukça başarılı
bulunmuş, Üniversite – sanayi işbirliği açısından önemi vurgulanmış ve kongrenin gelenekselleştirilmesi
istenmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamına rağmen kongreye gösterilen ilgi bizi sevindirmiş ve teşvik
etmiştir. Bu nedenle kongrenin iki yılda bir tekrarlanmasına karar verilmiştir.
21–23 Haziran 2004 tarihinde ikincisi düzenlenen Otomotiv Teknolojileri Kongresi (OTEKON'’04)
yüklendiği misyonu yerine getirerek olumlu tepkiler alacağından kuşku duymuyoruz. Otomotiv Teknolojileri
Kongresi otomotiv ile ilgili bütün alt konulardaki teknolojileri kapsamaktadır. Kongrenin amacı, otomotiv
teknolojileri alanında üniversitelerde ve sanayide çalışan bilim adamları, mühendisler ve sektörün gelişimine
bilimsel katkısı olan uygulamacıları bir araya getirerek; son teknolojik ve bilimsel gelişmelerin tartışılıp sunulduğu
bilimsel bir ortamın oluşturulması, otomotiv teknolojileri konusundaki çalışma ve deneyimlerinin paylaşıldığı
bilimsel bir ortamda bilgi akışının sağlanması ve ülkemizdeki otomotiv sektörünün gelişmesine katkıda
bulunulmasıdır.
Kongreye gönderilen her bildiri konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme
sonuçları yazarlara gönderilmiş, kabul edilen bildirilerin hakemlerin önerileri doğrultusunda nihai şekliyle kongre
sekreterliğine ulaştırılması sağlanmıştır. Kongrenin bildirilerinin değerlendirilmesinde ciddi, titiz ve özverili
çalışmalarıyla bizlere yardımlarını esirgemeyen akademisyenlere ve Danışma Kurulu üyelerine değerli
katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
OTEKON' 04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi' nin düzenlenmesinde bizleri teşvik eden, bu konuda
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olan herkese teşekkür ederiz.
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INDIVIDUAL WHEEL BRAKING ACTUATED
VEHICLE YAW STABILITY
BASED ON SLIDING MODE CONTROLLER DESIGN
Tankut Acarman♥, Bilin Aksun Güvenç♠, Levent Güvenç♠
♥
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Department of Computer Engineering, Çırağan, Ortaköy, TR-34357, Istanbul, Turkey
♠
Istanbul Technical University, Department of Mechanical Engineering,
Gümüşşuyu, Taksim, TR-80191, Istanbul, Turkey
e-mail: guvencl@itu.edu.tr
ABSTRACT
In this paper, we consider enhancement of vehicle yaw stability through active control design for individual wheel
braking actuated vehicle dynamics. Enhancement of vehicle yaw stability and safety on a real-time basis is to use
vehicle dynamics’ inputs such as adjusting wheel braking forces or steering angle in order to suppress undesired yaw
motion that may be caused by different pavement of roads, wind disturbance or control failure of the driver. Sliding
mode controller design for individual wheel braking actuated nonlinear double track vehicle dynamics is considered and
simulation scenarios are used to illustrate the effectiveness of the considered controller methodology.
Keywords: Individual wheel brake actuation, yaw stability, sliding mode control, robustness

for the driver's performance reduction. This system helps
impaired drivers showing substantially reduced
capabilities in reaction while driving [1].
Yaw stability control systems are called Vehicle
Dynamics Controller (VDC) or Electronic Stability
Program (ESP) in the automotive market. There are two
primary methods of actuation for VDC systems. These are
corrective yaw moment generation by either
compensating steering commands or by activating
individual wheel braking. Most of the commercially
available VDC systems use the latter actuation mean of
individual wheel braking as it is more easily
accomplished through already existing hardware, (see for
example [2]). Steer-by-wire systems are also available
and this technology is ready to be installed in
conventional production cars. This technology enables
implementation of steering based VDC systems (see for
example [2], [3] and [4]). There are some advantages and
disadvantages of both means of actuation.

1. INTRODUCTION
Loss of yaw stability of a road vehicle may result
from unexpected yaw disturbances like side wind force,
tire pressure loss or μ-split braking due to different road
pavements such as icy, wet, dry pavement. The average
driver may exhibit panic reaction and control authority
failure, and he/she may not generate adequate steering,
braking/throttle commands in very short time periods.
Vehicle yaw stability control systems compensate the
driver during panic reaction time by generating the
necessary corrective yaw moments through steering,
braking control inputs. The average driver may exhibit
panic reaction and control authority failure, and he/she
may not generate adequate steering, braking/throttle
commands in very short time periods. A Control
Authority Transition system (CAT) has been previously
developed as a test-bed at Ohio State University to
provide an intervention setup that would shift the control
authority to an automatic control system to compensate

1

The previous work of some of the authors ([5], [6])
has resulted in a very useful robust steering based VDC
using a modified model regulator. Realistic simulations
and actual road tests of this modified model regulator
approach have been successful. Work on an individual
wheel braking type implementation of this proposed
control law has also been conducted by the same authors
[7]. Combination of steering and individual wheel
braking actuated vehicle yaw stability has been
investigated and some of preliminary results towards
steering and individual wheel braking combinations’
algorithms were presented [8].
The aim of the present paper is to consider robust
nonlinear controller design for nonlinear double track
individual wheel braking actuated vehicle dynamics to
regulate yaw stability with respect to disturbances
affecting lateral vehicle dynamics that may cause
undesired yaw motions and undesired lateral deviations
from the desired trajectory.
The organization of the rest of the paper is as follows.
The two track vehicle model is presented in Section 2.
Sliding mode controller based individual wheel actuated
vehicle dynamics is considered in Section 3. Section 4
presents some simulation scenarios for different types of
disturbances affecting lateral dynamics of vehicle and the
effectiveness of the considered controller design for
individual wheel braking action. Finally, the paper ends in
Section 5 with some conclusions and discussion.

4

m ( a y + rvx ) = ∑ ( Fxi sin δ i + Fyi cos δ i )

(2)

i =1

4

I z r = ∑ lxi ( Fxi cos δ i − Fyi sin δ i )
o

i =1
4

+ ∑ l yi ( Fxi sin δ i + Fyi cos δ i ) + M wi

(3)

i =1

where

l x1 = l x 3 = − l w 2, l x 2 = l x 4 = l w 2
l y1 = l y 2 = l f , l y 3 = l y 4 = −l r
δ1 = δ 2 = δ f , δ 3 = δ 4 = 0
for front wheel steering and for i=1,2,3,4, and (°) denotes
first-order differentation with respect to time.
The variables that appear in the equations above are (see
Figure 1):
Table 1. List of physical meanings of two track vehicle
model
Fxi:
longitudinal tire force at tire i (N)
Fyi:
lateral tire force at tire i (N)
r:
Yaw rate (rad/sec)
vx:
vehicle center of gravity speed in longitudinal
direction (m/sec)
vy:
vehicle center of gravity speed in lateral direction
(m/sec)
δi:
steering angle of ith tire (δf for front tires, zero for
rear tires, rad)
lf
distance from front (rear) axle to vehicle center of
(lr):
gravity (m)
lw:
Axle width (m)
M:
vehicle mass (kg)
I z:
vehicle moment of inertia wrt z axis (kgm2)
Mwi: Yaw moment due to side wind (Nm)

2. VEHICLE MODEL
A two track model that neglects roll and pitch
motions is used here as it is in the simplest model that can
accommodate steering and individual wheel braking
action. The model presented here is similar to the
mathematical model considered by [9], [10]. The
geometry of the double track model is shown in Figure 1.

The dynamics of each tire is modelled as
o

Iω wi = Ti − Re Fxi
Figure 1. Vehicle model

where Iω is the moment of inertia of each tire about its
axis of rotation, wi is its angular speed, Re is the effective
tire radius and Ti is the braking (negative) or traction
(positive) moment for i=1,2,3,4. The tire center speeds
are,

Since the roll and pitch motions have been neglected there
are three equations of motion which are
4

m ( ax − rv y ) = ∑ ( Fxi cos δ i − Fyi sin δ i )

(4)

(1)

i =1

2

→

→

v1 = ( vx − rlw 2 ) i + ( v y + rl f ) j
→

→

v2 = ( vx + rlw 2 ) i + ( v y + rl f ) j
→

(6)

→

v3 = ( vx − rlw 2 ) i + ( v y − rlr ) j
→


1,


f i= 

 2 − µ i F Z i

2F R i


(5)

(7)

→

v4 = ( vx + rlw 2 ) i + ( v y − rlr ) j

where

(8)

F Ri =

The tire side slip angles are given by
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Note that the tire model given in equations (14)-(17)
is a simple model that can model tire forces under
combined steering and braking action.
The numerical values corresponding to the two track
vehicle model presented here and used in the simulation
and design studies for this paper are listed in Table 2.

(9)

3. SLIDING MODE CONTROLLER DESIGN
(10)
Sliding Mode Control (SMC) has long been known as
a useful strategy for controlling uncertain systems. SMC
was developed by Utkin as a variable structure scheme.
Its invariance property and robustness against modeling
uncertainties and disturbances were studied extensively,
[12]. SMC can completely reject uncertainties and
disturbances that satisfy matching condition when the
states of the system are constrained to the prespecified
sliding surface. The structure of the feedback system is
altered as the state trajectory crosses switching surfaces.
When reaching conditions are satisfied, all motions in the
neighborhood of the switching manifold are directed
toward that manifold and, thus, a sliding motion on a
prespecified subspace of the phase-plane is established
where the state trajectory repeatedly crosses the switching
surface.
The main drawbacks of SMC are that high
frequency, high gain control signals may be generated to
satisfy existence conditions of sliding motion dynamics.
To attenuate high frequency, high gain control inputs
called chattering, SMC methodology is improved by
many different approaches such as replacing switching
discontinuity by a saturation function, equivalent control
or designing a low pass filter, which are all common
approaches for pratical applications. More sophisticated
algorithms to attenuate high frequency, high gain control
inputs are to design frequency-shaped sliding surfaces
[13] or use higher order sliding mode controllers [14].

(11)

(12)

The longitudinal wheel slip ratio for each tire is defined as

 R e w i −V x i
, R e w i < V x (driving )

i
V

xi
s i= 
 R e w i −V x i , R w > V (braking )
e
i
xi
 R w
e
i


F

(13)

The simplified tire model of Dugoff ([11]) is given by

F x i = f iC x i s i

(14)

F y i = f iC y i α i

(15)

3.1 Active Yaw Stability Controller for Individual
Wheel Braking Actuated Vehicle Yaw Stability

where Cxi and Cyi are the longitudinal and cornering
stiffness of the tire, respectively. The coefficients fi in
(14) and (15) are determined using,

The main goal of the active yaw stability controller is
to regulate yaw rate and acceleration of the vehicle to zero
during short-time maneuvering emergencies in order to
prevent undesired lateral deviations from the desired
trajectory. We assume that yaw rate, acceleration and the
upperbounds of the lateral and longitudinal forces acting

3

on the vehicle’s center of gravity are known (see Figure
1).

 Fx 2
u =
F
 x3

with s < 0 

with s > 0 

(21)

for the ( Fx 2 , Fx 3 ) brakes’ pair. The magnitude of brake
forces

Fxi for i=1,2,3,4 are large enough to satisfy

Lyapunov based stability and convergence to the sliding
manifold in finite time. Once the sliding manifold is
reached, s = 0 , linear behavior of yaw dynamics
o

r + λ r = 0 is never abandoned.

To attenuate high
frequency, high gain control inputs due to switching
algorithm of the SMC, average control method is used,

Figure 2. Individual wheel braking actuated vehicle yaw
stability based on sliding mode controller design.

o

τ u av + uav = u

We design sliding surface as,

where τ is a positive constant and controller design
parameter chosen in order to suppress undesired
oscillations without affecting the effectiveness of vehicle
yaw stability.

o

s = r + λr

(18)

where λ is positive constant. To satify reaching the
sliding surface from any arbitrary initial condition of the
vehicle states, sliding surface is derived using (3) and (18)
knowing that the only control variables are the tire forces
and the steering angle of the tires are equal to zero (δf =0),

s = λr +

1 lω
Iz 2

(( F

x1

4. SIMULATION
To illustrate the effectiveness of SMC design for
individual wheel braking actuated vehicle yaw stability,
wind disturbance with different wave forms affecting
lateral dynamics of the vehicle model ((1) thru (17)) are
simulated. In the first simulation scenario, step input
wind disturbance affecting the vehicle lateral dynamics at
t=1 with Mwind = 1000 N.m. is considered and compared
with respect to the vehicle dynamics’ yaw rate ouput
without any controller, Figure 3.

− Fx 4 ) + ( Fx 2 − Fx 3 ) )

(

1
+
l f ( Fy1 + Fy 2 ) − lr ( Fy 3 + Fy 4 )
Iz

)

(22)

(19)

s =0,
individual wheel brakes’ diagonal pair Fx1 and Fx 4 or

To satisfy reaching to the sliding surface

Fx 2 and Fx 3 (see also Figure 1) are activated
alternatively as main switching algorithm of SMC.
Lyapunov based SMC design is guaranteed by using
proper switching
o

s. s < 0

(20)

such that brake inputs are,

 Fx1
u =
F
 x4

with s < 0 

with s > 0 

(21)
Figure 3. Individual wheel braking based step input
disturbance (yaw rate response with SMC (solid line),
yaw rate response without controller (dashed line))

for the ( Fx1 , Fx 4 ) brakes’ pair, or alternatively,

4

In the second simulation scenario, the disturbance
Mwind = 100×sin(0.25×t) N.m. is considered and compared
to the vehicle dynamics’ yaw rate ouput without any
controller, Figure 4.

5. CONCLUSIONS
Sliding mode controller has been derived here for
individual wheel braking actuation with the aim of
achieving better vehicle yaw stability control. The use of
individual wheel braking action has been treated first.
Then, some possible simulation scenarios based on
vehicle yaw stability control system have been presented.
The simple approach presented here is seen to be effective
as demonstrated with simulations. Further studies that
consider the combined implementation of steering control
and individual wheel braking control are underway.
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Numerical Value
1.25 m
1.32 m
1.8 m
1
1296 kg
0.6 kgm2
1750 kgm2
0.35 m
40000 N
40000 N
40000 N
40000 N
30000 N/rad
30000 N/rad
30000 N/rad
30000 N/rad
5
0,1 sec
6000 N
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FINITE SLIDING CONTACT PROBLEM AND ITS APLICATION ON THE
OPENING AND CLOSING EFFORT OF THE ROOF FLAP
Ali Çınar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

ABSTRACT :
To know how the opening and closing effort of the roof flap varies with design parameters is very important for design
engineers. During the opening and closing of the roof flap checker pin slides between the arms of striker bar.
Deformations in the striker bar are caused by checker pin which slides between the arms of striker bar. Frictional
Contact forces effect the opening and closing effort of the roof flap. In this study, we examined opening and closing
effort of roof flap by solving finite sliding contact problem between striker bar and sliding checker pin. Forces to move
checker pin between striker bar arms is investigated in implicit and explicite finite element analysis, variation of the
force for various coefficient of friction has been investigated. Then finally openning and closing efort of the roof flap
has been calculated. Implicit and explicit finite element results has been compared.
Key Words : Roof Flap, Opening and Closing Effort, Implicit and Explicit Analysis, Finite Sliding Contact
rigid surface. Finite sliding contact between them is
defined. And solution is obtained by using ABAQUS
implicit and explicit solvers [5]. Stability of explicit
solvers are examined in [6]. Variation of the force with
position of the checker pin is calculated for various
coefficient of friction.

1. INTRODUCTION
Contact problems are always challenging in engineering ,
due to the their nonlinear nature and wide range of
engineering applications, like determination of the
material hardness etc. Contact problem has been
investigated by Hertz [1] in 1896 for the first time. Since
then many papers can be found on the literature regarding
with contact problems and their aplications, see [2, 3, 4].

Implicit and explicit solvers are compared for CPU time
and their contact forces. In the first step, contact force to
move the checker pin is calculated from finite element
analysis, then opening and closing efort is calculated
from the equilibrium equations of the roof flap.

During the opening of roof flap, checker pins slides
between the arms of the striker bar, when it goes up
eventually it reaches to figure eight housing, which is the
maximum opening position of the roof flap. And during
the closing phase of the roof flap checker pin is forced to
to come out from the housing. This is a quasi-static finite
sliding frictional contact problem between striker bar and
checker pin.

2. ANALYSIS OF THE PROBLEM
Fig.1a. Shows the roof flap. During the opening of the
roof flap checker pin moves towards the figure eight
housing, eventually falls and sits there in maximum
opened position. During the closing phase checker pin
moves in opposite direction, moves out from the housing.
We want to analyse how much effort is needed to operate
the roof flap.

Force to move the checker pin between the V shape
striker bar arms is calculated by using finite element.
Bar is modelled with solid elements with material and
geometric non-linearities, checker pin is modelled as
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Opening and
Closing Effort
Striker Bars.
There are two of them at left
& right. See below for details

Fig.2. FE Mesh Around the Neck Area, Just
Before the Figure Eight Housing.
For the solution technique Abaqus implicit and explicit
solvers have been used, and results are compared.
Reduced and full integration elements are used for the
comparision of CPU time and force values.
Table 1. CPU Time For Implicit Explicit Solvers
Implicit Reduced Explicit Reduced
Integration
Integration
CPU Time
17342 sec
19410 sec

Fig.1a. Roof Flap in Opened Position
Figure Eight
Housing

Table 2. CPU Time For Reduced Full Integration
Implicit Reduced
Implicit Full
Integration
Integration
CPU Time
17342 sec
29716 sec

Closing

Table 1 and 2 shows that CPU time goes up about 12%
for the explicit solver while it goes up 71% for the full
integration.

Opening

Fig.1b. FE Model Considered

3. RESULTS
Force to move checker pin is obtained for various cases.
Implicit and Explicit method force predictions are
compared in Fig. 3 they are in good agreement. First
curves in this figure represent the opening forces while
second group are for the closing forces. Reduced and full
integration results for implicit analysis are plotted in
Fig.4, they are in good agreement. Table 2 shows that
71% increase in CPU time. This means that reduced
integration is much cheaper than full integration. And it
is suggested to use it whenever it is possible.

Striker bar is modelled with total 10800 hexa and penta
elements. Checker pin is modelled with total 2250 rigid
shell elements. Finite sliding frictional contact between
them is defined, including the material and geometrical
non-linearity. Details of the FE mesh for the striker bar
can be seen in Fig. 2, which is the neck area of the
figure eight housing where maximum effort is needed to
to move the checker pin.

First and second peaks in Fig. 5 are used when
calculating opening and closing effort of the roof flap
respectively. Balance of the moment about hinge pivot
points is used to calculate this force, see Fig. 6.
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Force
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0
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50

Fig.3. Force to Move Checker Pin, Comparision of
Implicit and Explicit Analysis Results (Coefficient of the
friction, f=0.2 )

50

Hinge Pivot Point

Implicit
Reduced Int

F

d

500
Force (N)

40

Fig.5. Force to Move Checker Pin, Implicit Analysis
Results for Various Coefficient of friction

Implicit Full Int

600

30

Travel Distance of Checker Pin (mm)

Travel Distance of Checker Pin (mm)

700

20

400
300
200

W

100

2G
0
0

10

20

30

40

L1

50

L2

Travel Distance of Checker Pin(mm)

Fig.4. Force to Move Checker Pin, Comparision of Full
and Reduced Integration Results Results (Coefficient of
the friction, f=0.2)

Fig. 6. Force Diagram for the Rood Flap in
The Operating Position
Moment equation about hinge pivot points
opening effort as
F = (2G x d + W x L1) x Cos (α)/ (L1+L2)
Where
F = Opening effort to be calculated
W = 70 N Weight of the Roof Flap
G = Force to move checker pin , see Fig. 5
d = 90 mm Distance to the hinge pivot point
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yiels the

(1)

α = 30° Opening angle of roof flap
L1 = 365 mm , L1+L2 = 720 mm
Above equation for the closing effort can be written as
F = (2G x d - W x L1) x Cos (α) / (L1+L2)

(2)

Opening and Closing efforts calculated from equation (1)
and (2 ) are summarized in the Table.3
Table 3. Opening and Closing Effort of Roof Flap
Opening
Closing
f
G (N) Effort F (N) G(N) Effort F (N)
357
0.10
460
130
69
399
0.15
533
146
85
471
0.20
595
160
98
4. CONCLUSIONS
As seen from the Table 3 that coefficient of the friction
has significant effect on the opening and closing effort of
the roof flap. Increasing coefficient of friction from 0.1 to
0.2 inceases the opening and closing effort by 23 % and
40 % respectively.
We recommend to use the reduced integration elements
due to the computational cost whenever it is possible. We
have demonsrated that CPU time reduces 71 % for the
reduced integration compare to the full integration
elements. And we don’t loose the acccuracy of the
results.
Explicit solver also can be used when there is
convergence problem in the implicit analysis. But one
shoul be carefull when using it. First, total computaion
time should be small so that analysis should’t be costly.
Second, spead of the checker pin should be slow enough
to ensure that quasi-static problem has been simulated.
Note that icreasing the spead of the checker pin
decreases the total computation time but increases the
dynamic effects. Therefore proper adjustment should be
made carefully.
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EFFECT OF THE ASSEMBLY LOADS ON THE STRESS
DISTRIBUTION OF AN ENGINE CROSS MEMBER
Ali Çınar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

ABSTRACT :
Classical enginering approaches usually ignore the effect of the assembly loads, like pre-tension of the bolts. However
when all parts of a structure are assembled with bolts, they are already stressed, due to the pre-tension in the bolts.
Stresses caused by the structural loads acumulate on this pre-stress values. This study shows the effect of the assembly
loads on the stress distribution of an engine cross member when it is loaded abusively at the engine mount points.
Key Words : Assembly Loads, Bolt Pre-Tension, Engine Cross Member, Finite Element, Contact Problem, Stresses
and Plastic Strains

1. INTRODUCTION
Assembly loads and stresses produced by them are
challenging problems in the solid mechanics and
engineering applications. Automotive body consist of
thousands of parts which are assembled together by either
spot-welds, seam welds, bolts, etc. Most of these parts is
already pre-stressed during manufacturing process and
during assembly process stresses may further accumulate.
And it may have significant effect to the fatigue life of
the automotive body, see [1, 2, 3].

In the classical finite element (FE) approach, pre-tension
in the bolts are ignored due to the dificulties associated in
the analysis. Finite element implicit analysis requires
proper constraints of the body. However during assembly
of the bolts, parts are not connected to each other and
contact definitions between the mating surfaces can serve
us as a constraints but it may not be sufficient. And when
we have many bolt connections with various pre-tension
loads, convergence can be the biggest issue because of
the insufficient constraint of the structure. To avoid this,
we assumed that only two of the bolts are pre-tensioned,
and rest of the structure is connected with classical finite
element approach, rigid spiders and beams elements etc.
Abaqus implicit [6] solver is employed in the analysis,
which allow us to define material non-linearities, bolt
pre-tensions and contact between the surfaces.

Torque in a bolt can be converted to the pre-tension load,
relation between these two can be found in many
engineering text books [4]. Stress analysis in the bolt and
nut is very important in engineering [5], and sometimes
it can be difficult to make an accurate analysis because of
the complexity. Engineering hand calculations, can give
us good results in many cases.
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2. ANALYSIS OF THE PROBLEM
Fig.1a-b. Shows the engine cross member which is
assembled to side rails. We have shell and solid FE
models which will be called M-1 and M-2 respectively.
In the shell model (M-1) bolt mounting area and rest of
the structure is modelled with shell elements as in Fig.1c,
then each rigid spider elements are connected with bar
elements, see Fig.1d.

In the solid model (M-2) bolts and mounting area has
been modelled with solid hexagonal elements so that
mating surfaces are initially in contact.
In the shell model only material non-linearity exist, no
contact and no bolt pre-tension has been defined, 15 KN
abuse force is applied to the engine mounts. In the solid
model, contact definitions and material non-linearities
exist. As a first step 40 KN pre-tension has been applied
to each bolt which connect the V bracket to the side rails,
then in the second step 15 KN abuse force is applied to
engine mounts. To reduce the computing time half of the
model is considered and symmetry conditions are used at
the y=0 plane. Total number of elements are 21138 in M1 and 30140 in M-2. Number of hexagonal elements are
6400 which has been used in the V bracket, side rails bolt
mounting area and in the bolts. Abaqus implicit solver
has been used which allows us to define bolt pre-tension,
material and geometrical non-linearities.

Side Rail

V Bracket
Bolts are Modelled
with Bar Elements

F

Rigid Spider
Elements

Fig.1a-b. Engine Cross Member , Side Rail,
Tower and V-Bracket FE Model

Fig.1d. Bar Elements Between Rigid Spiders

Bolts are Modelled
with Solid Elements

Fig.1c. Shell Model (M-1), Element Around Bolt
Mounting Area with Rigid Spider.

Fig.1e. Solid Model (M-2), Bolts and Mounting Area
Modeled with Solid Hexa Elements
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3. RESULTS
Results are obtained for both M-1, M-2 and loads are
defined as below which will be used in the figure legends.
a-) M-1 : Abuse load of 15 KN at the engine mounts
b-) M-2-STEP1 : Assembly loads of 40 KN
c-) M-2-STEP2 : Load at b-) plus abuse load of 15 KN

6

Plastic Strains (%)

5

Fig.2a shows the V bracket neck area, along the nodes
shown stresses and plastic strains are plotted in Fig.2b-c
Fig.2b shows the Von Mises stress results for V bracket
neck area for M-1 and M-2 along x direction. And Fig.2c
shows the plastic strains at the same loacation. As seen
from the Fig.2b-c, M-1 predicts much higher stress and
plastic strains compare to the M-2. This means that
assembly loads play good role in reducing the plastic
strains for the V bracket. This is due to the bending
moments produced by pre-tension and structural loads are
in the oposite direction at the V bracket neck area.

M-1
M-2-STEP2
4

3

2

1

0

0

5

10

15

Nodes

Fig.2c. Plastic Strains at the V Bracket Neck Area
Fig.3a shows the bolt mounting area for the side rail outer
panel (interface of outer and inner panels). Fig.3b shows
the stresses along the nodes shown in Fig.3a for M-1 and
M-2. M-1 predicts lower stress values than M-2. STEP1
and STEP2 results are almost same. This means that
location considered is pre-tension dominated, STEP2
loading doesn’t have significant effect on the stress
values of STEP1. Side rail inner and outer panels are in
contact in this loading step and they stay tightly
connected in the next step also. Model M-1 predicts
much lower stress values because it doesn’t include any
of the pre-tension loading and contact modeling , and the
location considred is far away from the load application
points.

Nodes
For Plot

Fig.2a. V Bracket Neck Area

600

Von Mises Stress (MPa)

500

400

300

200
M-1
M-2-STEP1
M-2-STEP2

100

0
0

5

10

15

20

Nodes

Fig.3a. Side Rail Outer Panel, Side Mount Area

Fig.2b. Von Mises Stress at V Bracket Neck Area
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Von Mises Stress (MPa)

Von Mises Stress (MPa)

400
350
300
250
200
150
100

420

400

M-1
M-2-STEP1
M-2-STEP2

50

440

M-1
M-2-STEP2

0

380

0

5

10

15

20

1

2

3

Nodes

4

5

Nodes

Fig.3b. Side Rail Outer Panel Von Mises Stresses at the Side
Mount Area

Fig.4b. Side Rail Outer Panel Von Mises Stresses at the
Bottom Mount Area

Fig.5a. Spacer between Side Rail Inner Panel flanges
Fig.4a. Side Rail Outer Panel, Bottom Mount Area
400
350
Von Mises Stress (MPa)

Next we will consider the location in Fig.4a which is
side rail outer panel bottom mount area. Von Mises
stresses are plotted in Fig.4b. Both models give us close
stress values, due to the location considered which is far
away from the bolts pre-tensioned.
Spacer between side rail inner panel flanges, just on the
top of bolts pre-tensioned has been considered. When the
bolts are pre-tensioned, side rail inner flanges compress
the spacer and stresses predicted by two models is shown
in Fig.5b which differs considerably.
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direction are shown in Fig. 6a-b. As seen from the Fig. 6b
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12

becomes 509 MPa for the theoretical value and 544 Mpa
for the FE value. It is also worthwhile to mention that
structural loading does’t change the state of stress in the
bolts, this may have good effect to prevent the loosining
of the bolt.

stresses are almost same for both models. This means that
location is not effected by the pre-tension loads. Peaks
values occur at the spot-weld connection nodes between
cross member and tower.
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Fig.7a-b. Bolt Stresses Along the Circumferential and
Longitudinal Direction

Bolt stresses along circumferential and longitudinal
directions are shown in Fig. 7a-b. From the figures we
conclude that bolt stress remains constant along the
circumerential direction, this means that it is tension
dominated. And in the longitudianl direction it is also
constant at the center but decreases sharply in the
threaded part to the nut. To prove that bolt stresses is
tension dominated, we divide 40 KN force to the bolt
cross section area which has theoretical value of 78.5mm2
(πr2) and FE value of 73.5 mm2. Then tension stresses
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4. CONCLUSIONS
Effect of the assemly loads on the stress distribution
shows that three possilities exist. Assembly loads can
increase stresses significantly. See Fig. 3b-5b. We have
quite different stress values. In general we can say that,
locations considered close to the pre-tensioned bolts are
effected most. And loactions far away from the them are
not affected at all. Fig. 6b shows that no change in the
stresses. Assembly loads can decrease the stresses and
plastic strains as well, see Fig. 2b-c. This is due to the
bending moments produced by pre-tension and structural
loads are in the oposite direction at the V bracket neck
area.
Stresses in the bolts are tension dominated and doesn’t
change with structural loading ( see Fig. 7a-b).
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ABSTRACT:
Gearboxes are the most important devices of power transmission systems. Gearboxes are mainly contains
different types of gears, pins and shafts assembled into a housing produced from aluminum or cast iron.
Gears are used for reducing speed and hence increasing torque according to the reduction ratio, power
transmitted and shaft speed. The design of gearbox requires good design decisions and precise calculations.
By using an expert system, gearbox design will save time and provide an important advantage in today’s
competition conditions since it decreases human power and waste of time as well as cost. Hence an expert
system has been developed for gearbox design in this study.
Keywords: Gearbox, Gear, GearCam

1.

INTRODUCTION

The petrol and diesel engines both produces very wide
range of torque and power. This torque and power has to
be used very efficiently according to the working
conditions [1]. Because of the competition among the
automotive manufacturers the models are changing
between time intervals of 5 to 10 years. And every model
is having different engine types with different torque and
power outputs. This forces manufacturers to use different
power transmission units for each type of engine. Every
time when an engine is modified the power transmission
unit also has to be up dated. This increases time spent for
changing models and cost of the production. Because of
these drawbacks a user-friendly visual environment is
decided to reduce the time spent for designing gear boxes
and increasing reliability. To reduce all these obstacles, a
program is introduced to simplify the calculations and
give the right steps to achieve a better design for a
manual gearbox. Indeed this program will help the user to
visualize the internal work of a manual gearbox and how
it will operate step-by-step supplying all the necessary
calculations and directions after it has been supported by
some data using VISUAL BASIC 6.0 [2].

2.

GEARBOX SYSTEM

In this case the system is said to be composed of compound or
multi-stage gear train. It means that our system will have two
or more pairs of gearwheels that are joined in series and the
driven gearwheel of one gear train is connected by a common
shaft to the driver of the next gear train [3]. However, the
difficulty of calculating such a system is clearly overcome by
the program written for this design; in addition to the rotating
direction of each shaft (clockwise or counter-clockwise) and
by the synchronization of each gear mesh the speed of the
shafts are being given [4]. Gearbox efficiency is a measure of
the power transmitted by a gearbox, or put another way, the
power lost in a gearbox. The difference between input and
output power (loss) is due primarily to gear, bearing, and seal
friction. However, other factors contribute to losses such as
gear windage and the power to operate a lube pump if the
gearbox is so equipped. The magnitude of loss in a given
gearbox depends on many factors including the number of
gears, gear type (helical, worm, spur, etc.), gear quality level,
seal fits, bearing type, lubricant type and level, speeds, loads,
and other criteria. Calculation of the exact losses is difficult
and often turns out to be inaccurate. In fact, two apparently
identical gearboxes may have slightly different efficiencies
due to tolerances, fits, assembly practices, etc.
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a)
3.

A geometry that satisfies the required velocity ratio
and application limitations, such as center distance
and physical size, is proposed.
b) A tentative choice of the type of material to be used
(steel, cast iron) is made.
c) A trial diametral pitch is chosen. Because of its
strong effect on strength, pitting resistance, and
geometry, the choice of diametral pitch is critical.
The remaining parts of the procedure are directed at
confirming that a reasonable design can be
completed. If not, the results will help you choose the
next trial pitch.
d) The loads, face width, and design factors are
determined.
e) The bending stress on the pinion teeth is computed. If
a reasonable value results, the procedure continues.
Otherwise, a new pitch or revised geometry is
selected.
f) The contact stress on the surface of the teeth is
computed and the required material properties
determined to ensure against pitting.
g) The final specifications of the materials for the pinion
and the gear are made to satisfy the requirements of
both strength and pitting resistance.

GEARCAM V1.0

The gearboxes are designed and manufactured always
considering the following criteria:
Ø Internal Standards
Ø Classification Rules
Ø Customer Specifications
The internal standards cover the design and dimensioning
of the most important gearbox components, such as
gearing, bearings, multiple-disc clutches and thrust
bearings. They reflect the experience gained during the
long tradition of gearbox manufacturing. As a result to all
of this, a program GEARCAM V1.0 has been developed
in order to help the user to find the best dimensions and
gear ratios for any design. The program menu shown in
figure1 helps designing the optimum number of teeth of a
gear in a gearbox to get a better performance, in case we
need to reduce the speed or increase it. In addition to
supply the program with the desired gear teeth number
and the speed of the shaft that is being transmitted by an
existing engine, the user will get all the information of
how and how many rpm’s the shaft will rotate by each
gear shift. Also the purpose of this program is to help the
user to select the best materials in addition to give more
details about the dimensions and geometries. Moreover,
the program will help even calculating all the necessary
equations concerning the gearbox when two gears are
meshed together as shown in figure 2 knowing that also
the user have to give the desired pressure angle and the
diametral pitch to get the results.
4.

6.

To achieve a more optimum design calculation must be set
such as:
a)

Decreasing the numerical value of the diametral pitch
results in larger teeth and generally lower stresses.
Also, the lower value of the pitch usually means a
larger face width, which decreases stress and
increases surface durability.
b) Increasing the diameter of the pinion decreases the
transmitted load, generally lowers the stresses and
improves the surface durability.
c) Increasing the face width lowers the stress and
improves the surface durability, but to a generally
lesser extent than either the pitch or the pitch
diameter changes.
d) Gears with more and smaller teeth tend to run more
smoothly and quietly than gears with fewer and
larger teeth.
e) Standard values of diametral pitch should be used for
ease of manufacture and lower cost.
f) Using high-alloy steels with high surface hardness
results in the most compact system, but the cost is
higher.
g) Using very accurate gears (with ground or shaved
teeth) results in lower dynamic loads and
consequently lowers stresses and improved surface
durability, but the cost is higher.

DESIGN OBJECTIVES

Some overall objectives of a design are listed below. The
resulting manual gearbox drive should
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.

DESIGN GUIDELINES

Be compact and small
Operate smoothly and quietly
Have long life
Be low in cost
Be easy to manufacture
Be compatible with the other elements in the
machine, such as bearings, shafts, the housing,
the driver, and the driven machine
DESIGN PROCEDURE

The major objective of the design procedure is the
determination of a safe and long-lasting gear drive. The
procedure has these primary parts:
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h) The number of teeth in the pinion should
generally be as small as possible to make the
system compact.
7.

MULTI-SPEED-AND-REVERSE
SINGLESTAGE CONSTANT MESH GEARBOX

It involves the main concept of the program provided.
The user will be able to see the whole gearbox
functioning at each shift, watch how the shafts will rotate
and find out all the necessary calculations for computing
the gears variables and selecting the right materials [5]. It
is obvious that the Multi-speed-and-reverse single-stage
constant mesh gearbox is an arrangement that has only a
primary input shaft and a secondary output shaft and all
gear reduction takes place in a single-stage that is
between only one pair of gearwheels. The primary shaft
supports a cluster of gears-the shaft and gears may be a
single casting or forging or the gears may be splined or
keyed on to the shaft. The output secondary shaft
supports constant-mesh gearwheels which are free to
revolve relative to it when not engaged. Adding that
naturally the gears in a gearbox during the
synchronization, they don’t shift up as it is done in
GEARCAM V1.0, but on the other hand, they already
are together meshed but the gears will be rotating around
each other freely without affecting the shaft, so in order
to show all this phenomena clearly this program was
designed to show how and when this gears synchronize in
a very simple and beneficial way. In figure 1 the menu of
the program is shown. On the left hand side the menu
consist of the input speed of the first shaft and the number
of teeth of each gear blank, there the data of each gear
must be given and then on the right side there are menus
consisting of each synchronization giving the value of the
speed of the last shaft for each shift. And at the bottom it
can be seen that there are some commands to start this
procedure, stop it, or clear it. As it is shown in figure 2
the data on the left were given by the user according to
the design conditions in the design and the value of the
speed of the third shaft has been calculated and shown on
the menu showing that it occurs during its first shift and
moreover showing the meshing of the first two gears
synchronization. Block diagram of the program is shown
in figure 3.

program such as the pressure angle of each gear and the
diametral pitch knowing that we know the number of teeth
already and in this case we can know all the valuable
information of the meshing of these two gears for each stage
and calculating the necessary equations automatically as the
user presses the command bottom of each required value [6].
And in this case it makes it easier for every manufacturer to
reduce time and have a better and quick understanding.

Figure 1. Layout of the menu of the program

8. TWO-GEAR CALCULATION
In order to calculate the gear parameters another program
was written. This is shown in Figure 4 where it shows all
the calculations necessary for this issue noticing that must
be given some data to be known in order to carry on. On
the left side of figure 4, the data must be given to the

Figure 2. Gears in different mode
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Gearbox Design Structure

GEARCAM V1.0

Gear Teeth Design

2-Gear Program

Bending Stress
Calculation

Pitting Resistance
Calculation

Size Factor
Spur Gears

Shaft Velocity Design
Direction of Rotation
Dynamic Factor

Helical Gears
2 Meshed Gears Calculations
Load Distribution
Factor

Material
Selection

Simplifying the Gearbox Design

Shaft Design Procedure

Figure 3: Gearbox Design Structure of The Visual Basic Program
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Jung Ho Kim et al. worked on simulation techniques of
gearbox systems by using Matlab – Simulink software
[7], but it seems that Visual Basic is more user friendly
software.

10. REFERENCES
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7.

Figure 4: Program to calculate the gear data

9. CONCLUSION
The design and manufacturing of gearboxes with variety
of input power and torque is time consuming process and
even making prototypes are difficult and costly. The
advantage of using Visual Basic software is making this
time consuming procedure more easily and in shorter
time. Whenever it is required, according to the design
conditions, this flexible system enables the designer to
add new modules to the main program and improve the
calculation method. The animation feature of this
software is another advantage of seeing the direction of
rotation of the shafts and related gear ratios for each
meshing condition. Also it gives a change to the designer
to select different materials for better results and
applications. This program also gives designer flexibility
to select different speed ranges and final drive ratios. This
aims to reduce the cost and production time of
automobile gearboxes.
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ÖZET
Bu çalışmada dizel motorlarında sıkıştırma oranının otomatik ayarlanmasını sağlayan bir piston konstrüksiyonu
araştırılmıştır. Pistonun hareketli elemanlarının yer değiştirmelerini ve hidrolik sistemlerdeki basınçların
değerlendirilmesi için matematiksel model yapılmıştır. Akışın sürekliliği ve sürekliliğin kesilmesi durumu göz önüne
alınmıştır. Yapılan teorik ve deneysel araştırmalar ayarlanabilir sıkıştırma oranının uygulanması durumunda tutuşmanın
tüm hallerde pratik olarak aynı ortamda sağlandığını, özgül yakıt tüketiminin ve basınç artış hızının belirgin şekilde
düşüşünü göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : piston, sıkıştırma oranı, oda, basınç
ABSTRACT
In this study, a piston construction which provides adjustable compression ratio in the diesel engine has been
investigated. A mathematical model was developed for acquire displacement of moving part of the piston and pressure
in the hydraulic system. Continuous and discontinuous of flow was to take into consideration. Numerical and
experimental investigations show that, the state adjustable compression ratio the whole of the conditions of ignition
was pratically supplied at same environment, specific fuel consumption and pressure rise velocity clearly decreases.
Key Words: piston, compression ratio, room, pressure
Sıkıştırma işleminin başlangıç basıncının, yaklaşık olarak
aşırı doldurma basıncıyla (Pk) orantılı olarak arttığını ve
sıkıştırma politrop üssünün pratik olarak Pk’ya bağlı
olmadığı dikkate alınırsa Pz’in sıkıştırma oranına (ε) ve
basınç artış oranına (β) bağlı olduğu görülür. Aşırı
doldurmalı dizel motorun ideal çevriminin termodinamik
analizi ve deneyler göstermiştir ki β’ya etki yapmakla
Pz’in düşüşünü sağlayan yöntemler yüksek üfürme
basınçları için az etkilidir. Yanma işleminin iyileştirilmesi
için silindirde havanın türbülansının artırılması, yakıt
püskürtme süresinin uzatılması, cetan sayısı yüksek
yakıtların
kullanılması,
silindire
giren
havanın
soğutulması ve bunun gibi yöntemler Pz’in düşüşünü
kısmen sağlamaktadır [1]. Sıkıştırma oranı yüksek aşırı
doldurmalı dizel motorlarında yukarıda belirtilen
yöntemlerin uygulanması halinde bile Pz
yüksek
olmaktadır.

1.GİRİŞ
İçten yanmalı motorların (İYM) icadından günümüze
kadar performanslarını yükseltmek için bir çok çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de
aynı hacimdeki motor için daha fazla güç elde etme
çalışmasıdır. Bu amaçla çeşitli araştırmalar yapılmış ve
strok gücünün yükseltilmesi için özellikle dizel
motorlarında , turbo aşırı doldurma olduğu anlaşılmıştır.
Ancak aşırı doldurma, bilindiği gibi yanma işleminin
maksimum basıncını (Pz) ve maksimum sıcaklığın artışını
sağlar. Dolayısıyla krank biyel mekanizmasına etkiyen
dinamik yüklerin artışı, piston, piston pimi, biyel ve
krank milinin boyutlarının büyümesine, aşınmaların
hızlanmasına ve sıcaklık artışı ise ısıl gerilmelerin
yükselmesine neden olmaktadır.
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hareketini
sınırlayan
emniyet
sekmanı
(27)
yerleştirilmiştir. Yağ kollektörü, biyelin (14) yukarı
kepine yay (15) yardımıyla bastırılan ve biyelin küçük
başı yüzeyi üzerinde kayma hareketi yapan özel
rondeladan (13) oluşmaktadır. Ek ve redüksiyon odaları
(16,17), kanal (5) üst ve redüksiyon odaları (17,18) ise
memeler (21) vasıtası ile irtibatlıdır. Alt oda (19), delikler
(22,23), özel oda (20) ise delikler (23,24) yardımı ile üst
oda (18) ile üst oda ve motorun karteri kanallar (25) ile
bağlantılıdır.

Dizel motorlarda ayarlanabilir sıkıştırma oranının
uygulanması küçük ve orta yüklerde yanmanın
iyileşmesini, güvenirli ilk işe girmesini, egzoz
emisyonlarının azalmasını, yakıt ekonomisini ve çeşitli
yakıtların kullanımını özellikle Pz’in düşüşünü sağlayan
bir yöntem olarak düşünülebilir.
2. SIKIŞTIRMA ORANININ OTOMATİK OLARAK
AYARLANMASI
Pistonlu İYM’larda sıkıştırma oranının yük ve hıza bağlı
olarak değiştirilmesini sağlayan sistemlerin tasarım
çalışmaları 20. yüzyıldan önce başlamasına rağmen yük
ve hıza bağlı olarak sıkıştırma oranının otomatik
değiştirilebildiği çalışabilir bir motor 1945’li yıllarda
yapılabilmiştir.

Pistonun üst ölü noktaya (ÜÖN) hareketi süresinde
yaklaşık egzoz işleminin ortalarında atalet kuvvetlerinin
etkisi ile piston başı yukarıya doğru hareket eder. Bu
aşamada doldurma supabı (12) açılır ve yağ, motorun
yağlama sisteminden biyelin gövdesindeki kanaldan (26)
geçerek ek odayı (16) doldurur. Pistonun başlığının
yukarıya doğru hareketinde içlik (7) yağı alt odadan (19)
sıkıştırarak kanallar (22,23) yardımı ile üst odaya (18)
sevk eder. Özel odada (20) hacim artışından dolayı basınç
düşer, yağ üst odadan (18) kanallar (23,24) yardımıyla
özel odaya girerek boşalmış hacmi doldurur. Piston
başının en üst durumunda kapak (10) deliği (22) kapatır ve
içlik (7) alt odadaki yağ tamponu ile frenlenir ve
sıkıştırma oranının maksimum büyüklüğü elde edilir.

Sıkıştırma
oranının
ayarlanmasını
sağlayan
varyasyonların incelenmesi onların üstünlüklerini ve
eksikliklerini aşikar etmiştir [1,2]. Dizel motorlarında
sıkıştırma oranının, piston geometrisinin değiştirilmesi ile
sağlanmasının daha pratik ve avantajlı olduğu
görülmüştür. Piston başlığı piston pimine nazaran yer
değişen dolayısı ile yanma odasının hacmini değiştiren bir
piston İYM üzere Britanya İlmi Araştırmalar
Enstitüsünde yapılmış ve direkt püskürtmeli dizel
motorda uygulanmıştır [3]. Sıkıştırma oranının 10’dan
22’ye kadar değiştirilmesi sağlanmış ve yüksek aşırı
doldurma basıncı halinde ortalama efektif basıncın
9,7’den 26 bara yükseldiği görülmüştür. Ayrıca motorun
ilk harekete girme ve rölanti çalışmalarının çok iyi olduğu
belirlenmiştir.
Düşük
cetan
sayılı
yakıtların
kullanılmasında bile soğuk havalarda motorun kolayca ilk
harekete girmesi ve rölantide dayanaklı çalıştığı
belirlenmiştir. Benzer çalışmalar Amerikan “Continental”
firmasında da yapılmış ve değişen sıkıştırma oranının
hızlı dizel motorlarında da efektif olduğu görülmüştür [4].
Diğer bir çalışmada sukıştırma oranının ε=7,8 değerinde
27,6 bar ortalama efektif elde edilmiş ve Pz 110 barı
geçmemiştir [5].

Dolayısıyla emme ve sıkıştırma işlemlerinin büyük
kısmında εmax sağlanır. Karışım ateşlendikten sonra yanma
odasında basınç kuvveti yayın (3) elastiklik kuvvetini
aştığında redüksiyon supabı (2) açılır ve piston başı alt ölü
noktaya (AÖN) doğru hareket ederek sıkıştırma oranının
düşüşünü sağlar. Ek odadan (16) yağ supabı (5) ve
memeden (24) geçerek özel odaya (20) sevk edilir.

Değişen sıkıştırma oranın dizel motorunun esas
göstergelerine etkisinin ve optimum ε büyüklüklerinin
belirlenmesi amacı ile teorik çalışmalar yapılmıştır
[6,7]. Değişen sıkıştırma oranlı dizel motorlarının yaygın
olarak yapılamamasının esas nedeni ε’nın değişmesini
sağlayan mekanizmaların karmaşık, az güvenirli ve
motorun yük ve hızının değişmesine karşın ataletli
olduğu aşkar edilmiştir. Bu eksikleri kısmen gideren
sıkıştırma oranını otomatik değiştiren yeni bir piston
tasarımı Azerba
ycan Teknik Üniversitesinde önerilmiş ve patenti
alınmıştır [8]. Şekil 1.’de sıkıştırma oranını otomatik
olarak değiştiren piston, piston başı (1), başlık (kabuk)
(6), içlik (7),gömlek (8), gövde (9), kapak (10) ve piston
eteğinden (11) ibarettir. Piston başında redüksiyon
supabı (2), yay (3) ve esnek piston (4) tespit edilmiştir.
Gömlekte doldurma supabı (12) ve onun yukarıya doğru

Şekil 1. Sıkıştırma oranını otomatik ayarlayan piston
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ζ : havanın yağda çözümlenmesini ve sıcaklığı göz

Sıkıştırma oranı minimum büyüklüğe ulaştığında gövde
(9), deliği (24) kapatır ve içlik (7) özel odada (20) oluşan
yağ tamponu ile durdurulur. Yağ dayanağının alanı özel
oda (20) alanına orantılı olarak artırıldığından dolayı ek
odadan (16) yağın basıncı belirgin olarak azalır ve buda
ek odadan yağ kaçaklarının azalmasını ve esnek pistonun
(4) silindirin alt cidarı ile çarpışmasını önler.

önüne alan sabit sayı;
ρ 0 : sürekliliğin kesilmesi anında yağın yoğunluğu, kg/m3

P0 : atmosferik basınç Pa
Odalarda vakum oluşmasından dolayı yağdan ayrılan hava
miktarı aşağıdaki formülle (3) bulunabilir.

Pistonun montajından önce alt ve özel odalar yağ ile
doldurulur. Bu odalardan motorun karterine yağın
sızmaması ve üst odada daima yağ tabakasının varlığı alt
ve özel odaların boşalmasını engeller. Esnek piston altı
odadan üst odaya sızan yağ ise kanallardan (25) geçerek
yağ karterine akar.

G = Kh
g
h

V0s (P0 − Py )T y ρ y
Py T0

(3)

burada,
Motorun çalışma durumu değiştikçe ε’nın uygun alt
büyüklüğü alınır, εmax ise sabit kalır. Dolayısı ile her bir
çevrimde ε’nın otomatik ayarlanması sağlanır ve tüm
çalışma durumlarında yanma ε’nın maksimum değerinde
oluşur.

V0s : odadaki yağın hacmi, m3 ;
Kh : çözülme katsayısı ;
Ty : yağın sıcaklığı K
Piston odalarında yağ kaçakları aşağıdaki gibi hesaplanır.

3. MATEMATİKSEL MODEL

mk =

Görüldüğü gibi hidrolik elemanlar yüksek frekansta
alternatif hareket yapan motor pistonu içine
yerleştirilmektedir. Piston başlığının (kabuğunun),
supabların yerdeğiştirmelerinin, yağ sızdırmazlığının ve
bunun gibi parametrelerin direkt olarak ölçülmesi çok
zordur. Bu sebepten hidrosisteme ait özelliklerin
belirlenmesi ve esas parametrelerin optimizasyonu için
matematiksel model yapılmıştır. Matematiksel modelin
kurulmasında,
incelenen
odanın
(hacmin)
tüm
noktalarında yağ basıncının ve sıcaklığının eşit olduğu,
piston cidarları ve yağ arasında ısı alışverişinin olmadığı
kabulü yapılmıştır.

Piston başlığının (kabuğun) bağıl yerdeğiştirmesi,

d 2 Sk
d 2S
m
=
+ Ap (P − P0 ) − Ae0 (Pe0 − P0 )
k
dt2
dt2
+ Aa0 (Pa0 − P0 ) − Aö0 (Pö0 − P0 ) − Aü0 (Pü0 − P0 ) + Gk
mk

a1 2 a 2 3
Py −
Py =
2
3
(1)
− [0 ,71 − 0 ,001345 ( ρ 20 − 850 )(t − 20 )]
ρy

ρ 0 − ρ y + ζρ

Gk : kabuğun ağırlığı, N;
mk : kabuğun kütlesi, kg;
A p , Ae 0 , Aa 0 , Aö 0 , Aü 0 : sırasıyla piston, ek, alt, özel, üst
odaların alanları, m2;

(2)

P, Pe 0 , Pa 0 , Pö 0 , Pü 0 :

y

sırasıyla

silindirde

gazların

basıncı, ek, alet, özel ve üst odalardaki basınç, Pa ;

denklemleri ile hesaplanabilir. Burada,

ρ y : Py basıncına ve t sıcaklığına karşılık yağın

Piston kabuğunun yer değiştirmesi,

yoğunluğu, kg/m3;
ρ 20 : atmosfer basıncında

S =l

ve

(5)

burada,

sürekliliğin kesilmesi hali için ise

ζρ y P0

(4)

c1 : piezo katsayısı, Pa-1;
l0 : temas yüzeylerinin uzunluğu, m;

1 − a 0 Py −

Py =



1
1 −

 exp(c1 Py )

burada,
d : odanın çapı, m;
h: radyal boşluk, m;
η 0 : yağın dinamik viskozitesi, Pa.s;

Odalardaki yağın basıncı, akışının süreklilik hali için

ρ 20

πdh 3
12η 0 l 0 c1

t=20°C’de

yağın

3

yoğunluğu, kg/m ;
a0, a1, a2 : katsayılar
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( (1− λ sin ωt ) −1)− r(cosωt −1)
2
0

2

(6)

ifadesi ile bulunur. Burada,

Wem , Weg : emme ve egzos supaplarının dar kesit

λ 0 : krank mili dirseği yarıçapının (r) biyel uzunluğuna

alanlarında gazların akış hızı, m/s;
µ em , µ eg : emme ve egzos supaplarında debi katsayıları

(l) oranı,
t : zaman, s ;
ω : krank milinin açısal hızı, s-1;

ρ em , ρ eg : emme ve egzos supapları önünde gazların

Redüksiyon ve doldurma supaplarının
denklemleri ise aşağıdaki şekildedir.

yoğunluğu, kg/m3;
iem , ieg : silindire giren ve çıkan gazların entalpisi , J/Kmol ;

hareket

Açığa çıkan ısı miktarı aşağıdaki ifade ile bulunur.
2

mrs

d Xrs
dt2

= Ars (Pe0 − Pr0 ) −c( X0 − Xrs ) −mrs

2

d srs
dt2

−Grs (7)

dQ Hu = ξH u g ç dx

(12)

burada

d 2 Xds
d 2s
mds 2 = Aa0 (Py − Pe0 ) − mds 2 − Gds
dt
dt

ξ : yanma ürünlerinin disosiyasyonunu göz önüne alan
katsayı,
g ç : bir çevrime giren yakıt miktarı, kg ;

(8)

burada,

H u : yakıtın alt ısıl değeri, J/kg ;

X rs , X ds , Ars , Ads : sırasıyla redüksiyon ve doldurma

X- Göreceli yanan yakıt miktarı,

supaplarının yerdeğişmeleri, m ve kesit alanları, m2 ;
mrs , mds , Grs , Gds : sırasıyla redüksiyon ve doldurma


ϕ
X = 1 − exp− 6,908

ϕz

supaplarının kütleleri, kg ve ağırlıkları, N;
X 0 , c : redüksiyon supap yayının ilk büzülmesi, m ve

m +1





(13)

burada

sertliği, N/m;
Py : yağın basıncı, Pa ;

ϕ : krank mili dönme açısı, ºKMA ;
ϕ z : şartlı yanma süresi, ºKMA ;
m : yanma karakteristiğidir.

Motorun iş çevriminin matematiksel modelinin
yapılmasında kütle ve enerjinin korunumu denklemleri ve
hal denklemleri kullanılmıştır.

Soğutma sistemine iletilen ısı miktarı,

dQw = α (T − Tw ) Adt

Silindirde gaz değişimi

dG
= µ em AemWem ρ em − µ eg Aeg Weg ρ eg
dt





(14)

Tw : pistonun, silindir kafasının ve silindirin ortalama

(9)

İç enerji değişimi

sıcaklığı, K ;
A : bir silindirin soğutulan toplam alanı

dU = iem dGem − ieg dGeg + dQHu − dQw − PdV (10)

A = A p + As + Ask

hacim değişimi

A p , As , Ask : sırasıyla piston, silindir ve silindir kafası

dV
 dS dS k 
= Ap 
+

dt
dt 
 dt

(15)

alanı, m2.
(11)

Isı transfer katsayısı

α Voschi formülünden belirlenir.

α = 819 ,5 P 0 ,8W s0 ,8 D −0 , 2 T −0 ,53

denklemleri ile hesaplanmıştır. Burada

(16)

burada,
P, T : silindirde iş gazlarının basınç (MPa) ve sıcaklığı
(K);

Aem , Aeg : emme ve egzos supaplarının kesit alanları, m2
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D : silindirin çapı, m;
Ws : motor çevriminin çeşitli zamanlarında iş gazların

4. HESAP VE DENEY SONUÇLARI

hızı, m/s.

Şekil 2’de teorik hesaplamalar yardımıyla elde edilmiş
piston kabuğunun, redüksiyon ve doldurma supaplarının
yer değiştirmelerinin (Sk, Xrs, Xds) ve ek oda basıncının
(Pe0) krank milinin dönme açısına bağlı olarak değişim
eğrileri gösterilmektedir. Görüldüğü gibi piston kabuğu
her çevrimde en üst durumdan optimum duruma kadar ve
tersine yer değiştirmektedir.
Çeşitli yük durumlarında (Pi=0.83 MPa, Pi=0.415 MPa)
hızlarda ve (1000…1600d/d) elde edilen sonuçlardan
görülüyor ki (Şekil 3) tutuşmadan önce silindirdeki
gazların basıncı ( Ps ) ve sıcaklığı ( Ts ) pratik olarak
aynıdır. Dolayısıyla yanma işlemi yüksek sıkıştırma oranı
ile belirlenen aynı ortamda sağlanmaktadır (ÜÖN’ya 10°
KMA kalmış).

Ws , gaz değişimi süresinde
W s = 6 ,18 W p ort

(17)

sıkıştırma işleminde

W s = 2 , 28 W p ort

(18)

genişleme işleminde

Ws = 2,28Wport + 3,24.10−3

ε −1 Ta
(P − Px )
ε Pa

(19)
Sıkıştırma

empirik bağıntıları ile bulunabilir. Burada,

W port =

Sn
: pistonun ortalama hızı, m/s ;
30

Emme

Sk, mm
0
1,0
Peo, MPa
60

S : piston stroku, m ;
Pa , Ta : emme işleminin son basıncı (MPa) ve sıcaklığı
(K) ;
Px : yanmasız durumda silindirde gazların basıncı,

Egzos

Genişleme

Xds,mm
0
1,0
2,0

Sk

50
40
30

Peo

Peo, MPa

Xds

20
10
0

2,0
1,0
0

Xrs,mm

MPa ;
ε : sıkıştırma oranı .

Xrs

0,5
0
0

Tutuşmanın gecikmesi süresi,

60

120

AÖN

180

240

300

ÜÖN

360

420

480

AÖN

540

600

660

720

AÖN

ÜÖN

rs
V −V 1 n1 −1 E 
VΘ −Vc 1  T0
Θ
c
 (20)
τ i =10B 
+  exp
+ 
 V
P
 V
 RT 
ε
ε

Şekil 2. Piston başlığının, redüksiyon ve doldurma
µ 0
 eg
 0


 eg
supaplarının yerdeğiştirmeleri ve ek odada
-1

n=1000 dak

burada

λ=1,76 Pi=0,677 MPa

4

C=10,4x10 N/m

X

o

=1,3 mm

basınç değişimi.

VΘ , Veg , Vc : sırasıyla yakıtın püskürtülmesi, emme

Deneysel araştırmalar ana boyutları D=125 mm ve S=140
mm, sıkıştırma oranı ε=15 tek silindirli direkt püskürtmeli
dizel motorunda yapılmıştır. Şekil 4.’de görüldüğü gibi
tüm yük durumlarında ve sıkıştırma oranı değişken
olduğunda(ε=17,7...13) ortalama indikatör yakıt tüketimi
(gi) ε=sabit (ε=15) olduğu duruma göre azdır. Küçük
yüklerde yakıt tüketimleri arasındaki fark daha
belirgindir. εvar olduğu halde ortalama ve maksimum
basınç artış hızının (∆P/∆ϕ, dP/dϕ) ve yanmanın
maksimum basıncının (Pz) ε= sabit olduğu duruma göre
önemli derecede düşük olduğu görülmektedir.

supapının kapanması anında ve sıkıştırma işleminin
sonunda silindirin hacmi, m3 ;
P0 ,T0 : çevre basıncı (Pa), ve sıcaklığı (K) ;

E : aktivasyon enerjisi J/Kmol ;
R µ : gaz sabiti, J/KmolK ;

n1 : politropik üs ;
B : sabit katsayıdır
Ana özellikleri sunulan bu matematiksel model
sıkıştırma oranı otomatik değiştirilebilir dizel motorun
esas göstergelerinin tahmin edilmesine ve sıkıştırma
oranının değiştirilmesini sağlayan pistonun optimum
parametrelerinin seçilmesine imkan sağlamaktadır.
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Şekil 3. Tutuşma anında karışımın parametrelerinin
motor hızına bağlı olarak değişimi.

Şekil 4. Esas indikatör parametrelerinin yüke bağlı olarak
değişimi.
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ÖZET
Günümüzde, tüm dizel motorları uygulamalarında yüksek basınçlı Common Rail (Ortak Yakıt Yollu) elektronik
yakıt püskürtme sistemi kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yakıtın 1600-2000 bar basınçlara varan değerlerde
püskürtülmesi yanma verimini artırmakta ve partikül madde (PM) emisyonunu azaltmaktadır. Diğer taraftan genelde
hızlı yanma NOx emisyonlarını artırmaktadır. Bu yüzden bu sistemlerde gürültü ve NOx emisyonlarının kontrolü kesikli
zamanlamalı püskürtme ile gerçekleşmektedir. Diğer bir yaklaşım ise yüksek yakıt püskürtme basınçlarına başvurmadan
özel tasarlanmış yanma odasının hava hareketlerinden yararlanmaktır. Bu çalışmada hem klasik hemde common rail
sistemlerinde emisyon gereksinimlerini tamamlamak için MR Prosesi potansiyeli sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Dizel motoru, Common rail, emisyon, MR Proses, karışım oluşturma, yanma hızı

AN ALTERNATIVE APPROACH TO MIXTURE FORMATION AND COMBUSTION
PROCESSES IN DIESEL ENGINES
ABSTRACT
The use of high pressure common-rail fuel injection systems are rapidly increasing in all applications of diesel
engines. Injecting the fuel at pressures up to 1600-2000 bar, increases combustion efficiency and reduces PM
emissions. On the other hand fast combustion generally increases NOx emissions. So split injection has been usually
used in these systems for the control of noise and NOx emissions. Another approach is to use air motions in a specially
designed combustion chamber without applying high fuel injection pressures. In this study the potential of MR Process
in both classical and common-rail systems is presented for the fulfillment of emission requirements.
Key words: Diesel engine, Common rail, emissions, MR Process, mixture formation, combustion rate

dizellerden farklı olarak sağlanabilme imkanlarının
yüksek olmasıdır. Sistemin bu ve diğer önemli
avantajlarının (motorun yük ve hız rejimlerine bağlı
olarak iş çevrimi parametrelerinin otomatik olarak
kontrolü, yol şartlarına adaptasyonu, otomatik
diyagnostiği vb. kolaylıklarının) yanı sıra, bu sistemde
kullanılan çok delikli (7-8 adet) enjektörün yardımıyla
1600-2000
bar
civarında
püskürtme
basıncı
kullanıldığından yakıtın tutuşma ve yanma proseslerinde
bazı problemler meydana çıkmaktadır. Günümüzde bu
problemleri giderebilmek için motorun iş çevriminin

1. GİRİŞ
Common rail elektronik yakıt püskürtme sistemi BOSCH,
SIEMENS, DELPHI vb. ünlü firmalar tarafından
piyasaya çıkarıldıktan sonra Direkt Püskürtmeli Dizel
motorları ön yanma odalı COMMET ve M.A.N.- M tipli
dizelleri geride bırakarak otomobiller de dahil tüm ulaşım
ve iş araçlarında kullanılmaya başlanmıştır. Common rail
sistemli motorların uygulanma ihtiyacının esas nedeni
gelişmiş ülkelerinde uygulanmakta olan Euro III ve IV
gibi egzoz gaz emisyon standartlarının alışılmış
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COMMET motorunun azot oksit ve gürültü emisyonları
da düşük olmaktadır. Fakat 20’ci yüzyılın 50’li yıllarında
S.Meurer tarafından meydana atılan MAN-M adlı yeni bir
yakıt-hava karışım oluşumu ve yakılması yöntemi [4]
motora performans ve emisyon bakımından COMMET
tipli dizelle aynı değerleri kazandırmanın

optimum dışı parametrelerini ve karmaşık ek sistemleri
(kademeli püskürtme: ön püskürtme ve onu takiben ana
püskürtme, art püskürtme, egzoz gazı resirkülasyonu
(EGR) ve katalizatör) kullanmak gerekmektedir [1].
Bu bildiride COMMET ve M.A.N.-M tipli yanma odası
özellikleri, Direkt Püskürtmeli Dizel motorların mevcut
yanma odasında yüksek püskürtme basıncı ile yakıt
püskürtüldüğünde tutuşma ve yanma proseslerinde
meydana çıkabilen problemler, bunların çözümü için
teorik ve deneysel araştırmalar ve önerilen “İki Döngülü
Yanma Odası, MR-Proses” hakkında bilgiler verilmiştir.
2. DİZELERİN MEVCUT YANMA ODALARI VE
YÜKSEK PÜSKÜRTME BASINCI
KULLANILDIĞINDA MEYDANA ÇIKABİLEN
PROBLEMLER
M.A.N. firması tarafından 1897 yılında ilk olarak üretilen
Dizel motoru yakıt ekonomisinin yüksek ve kullanılan
yakıtın ucuz olmasından dolayı ağır kamyon ve iş
makinelerinin günümüze dek rakipsiz güç üreticisi olarak
kalmaktadır. Yüz yılı aşkın bir süre içinde sürekli
geliştirilmekte olan Dizel motorlarının çözülmesi gereken
esas problemi fazla duman ve gürültü üretmeden
silindir başına düşen gücün artırılması olmuştur. Son
10-15 yılda dizel motorların egzoz gazlarında azot
oksitlerin (NOx) de fazla olması bir an önce çözülmesi
gereken problemler arasına girmiştir. Bu problemleri
halletmek için dizel motor üreten firmalar tarafından
onlarca yakıt-hava karışım oluşumu yöntemleri ve bu
yöntemlere uygun yanma oda geometrisi önerilmiştir.
Şekil 1’de mevcut yanma oda geometrileri içerisinde fazla
dikkat çekici 2. Dünya Savaşından sonra Ricardo
tarafından geliştirilmiş ve son 10 yıla dek piyasada
bulunan COMMET tipli yanma odası olan dizelin yakıthava karışım oluşumu şeması ve yanma prosesinin anlık
fotoğrafları gösterilmiştir[2,3]. Ön yanma odalı dizellerin
en gelişmiş numunesi olan bu motorun özelliği yanma
odasının piston üzerinde bulunan kısmının sekize benzer
olmasıdır. Fotoğraflardan da görüldüğü gibi, bu geometri
yanma prosesinin ikinci aşamasında ön yanma odasından
silindire yüksek hızla püskürtülmekte olan yanmış ürünler
birbirinin tersi yönünde çift döngü hareketi
oluşturmaktadır. Şekil 2’de bu motorun yüke (ortalama
efektif basınca, pme bar) bağlı olarak özgül yakıt
tüketiminin (be, g/HPh) değişimi gösterilmiştir.
Karşılaştırmak için bu şekilde alışılmış ön yanma odalı ve
direkt püskürtmeli dizellerin de karakteristikleri
verilmiştir. Buradan görüldüğü gibi, COMMET tipli
yanma odası olan dizel, yakıt ekonomisi bakımından her
iki dizelle kıyaslandığında ortada bir yer almakta, gücü
ise fazla duman üretmeden %10-13 dek artmaktadır.
Rikardo bu durumu piston üzerindeki sekize benzer
yanma odasında türbülanslı çift döngülerin oluşması ve
böylece silindirdeki havanın tam kullanabilmesi ile
açıklamıştır [2]. Sonraki deneylerle tespit edilmiştir ki,

Şekil 1. COMMET tipli Ön Yanma Odalı motorda yakıthava karışım oluşumu şeması ve yanma prosesinin
fotoğrafları

Şekil 2. Çeşitli dizellerde yüke bağlı olarak özgül yakıt
tüketiminin değişimi [2]
yanı sıra, ekonomik ve çok yakıtlılık bakımından da daha
üstün olduğu görülmüştür.
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Şekil 4. Direkt Püskürtmeli Dizel motorunda beş delikli
enjektörden püskürtülen yakıtın tutuşma anında fotoğrafı
Tokyo Teknik Üniversitesinde yapılmış olan deney
sonuçları neticesinde tespit edilmiştir ki [5], yakıt
demetinin buhar fazı hemen “piroliz” sürecine
(parçalanmaya) maruz kalarak serbest karbon (C-is)
oluşturduktan sonra tutuşarak yanmaktadır. Yakıtın
püskürtme basıncı arttıkça demetin sıvı fazı yaklaşık 30
mm civarında bir boyutta püskürtülme bitene dek sabit
kalmakta, buharlaşma, piroliz ve oksitleşme (yanma)
süreçleri ise epey hızlanmaktadır. Püskürtme basıncını
500’den 1500 bar’a dek artırıldığında yakıtın tutuşma
gecikmesinin yaklaşık sabit kalmasına rağmen, esas
yanma süresi ters orantıda azalarak is emisyonu 4-5 kat
azalmaktadır.

Şekil 3. M.A.N.- M tipli dizel motorun yakıt-hava karışım
oluşumunun şeması ve yanmasının anlık fotoğrafları [3]
Şekil 3’te şeması ve fotoğrafları gösterilmiş M.A.N.-M
yöntemi o zamana dek dizellerde hakim olan ‘püskürtülen
yakıtın mümkün olduğu kadar yanma oda duvarına
çarpmaması’ felsefesini de değiştirmiş, yakıtın hava ile
karışmadan önce yanma oda duvarına sıvanarak
pistonun sıcaklığı hesabına buharlaştırılmasının daha
faydalı olduğunu tespit etmiştir. M.A.N.-M yöntemi
COMMET yöntemine göre ileriye doğru bir adım olsa da
yakıt ekonomisi bakımından direkt püskürtmeli dizellere
üstünlük sağlayamamıştır. Çünkü yakıtın tutuşmadan önce
büyük bir kısmının buharlaştırılmaya maruz kalması
yanma hızının düşüşüne neden olarak iş çevriminin
termodinamik kayıplarını artırmaktadır.

Direkt püskürtmeli dizellerde yakıtın püskürtme
basıncının artırılmasıyla motorun performans ve
veriminin yükseltme, is emisyonunun ise düşürme
imkanının var olması çoktan belli olan bir gerçektir.
Fakat günümüze dek mevcut olan plancırlı mekanik yakıt
püskürtme sistemi ile püskürtme basıncını 800 bar’ın
üzerine artırıldığında sistemin mekanik kayıpları artarak
motor
performans
ve
ekonomik
değerlerini
düşürmektedir. Common rail elektronik yakıt püskürtme
sistemi bu bakımdan daha avantajlı olarak, püskürtme
basıncını hatta 2200 bar’a dek artırılsa bile motorun
mekanik kayıpları göreceli olarak artmamaktadır. Ancak
aşırı yüksek püskürtme basınçlarının kullanılması
common rail sisteminin hem üretim teknolojisini, hem de
servis ihtiyacı bakımından pahalaştırmaktadır. Diğer
taraftan yüksek basınçta püskürtme sonucu yanma
odasında biriken yakıtın aniden tutuşması ve yanma
prosesinin aşırı hızlanması silindir içindeki basınç ve
sıcaklığın yükselmesine neden olduğundan dolayı cevre
için is emisyonundan daha zararlı kirletici etkisi olan azot
oksit (NOx) emisyonu ve motor gürültüsü artmaktadır.
Bu durumda, NOx emisyonunu ve gürültüyü standartların
öngördüğü sınırlara indirebilmek için, ek sistemler
kullanmak gerekir.
Aşağıda bu problemin çözüm yollarını bulmak için dizel
motorunun performans ve yakıt tüketimi gibi
parametrelerinin yanı sıra, NOx ve gürültü emisyonlarını
da hesaplayabilen bir matematik modelden yararlanıp
teorik incelemelerin özet sonuçları verilmiştir.

Burada vurgulanması gereken önemli nokta: ister
COMMET, isterse M.A.N.-M tipli yanma odaları
kullanılsın yakıtın püskürtülme basıncı 200-300
bar’dan yüksek olmamalıdır. Bundan dolayı bu
motorlarda çok da pahalı olmayan mekanik yakıt
püskürtme sistemi kullanılmaktadır. Common rail
elektronik yakıt püskürtme sistemi ise yüksek basınçta
yakıtın püskürtülmesine imkan verdiği için direkt
püskürtmeli dizellerin daha ekonomik olmasını
sağlayabilmekte, bu yüzden de şimdilik ancak bu tip
dizellerde uygulanmaktadır.
Şekil 4’te piston üzerinde yanma odası olan Direkt
Püskürtmeli dizelde beş delikli enjektörden püskürtülen
yakıtın tutuşma anında fotoğrafı gösterilmiştir. Bu
şekilden görüldüğü gibi, yakıt demetinin deliklerin hemen
yanında sıvı fazı, sonrasında ise buhar fazı yer almaktadır.
Yakıtın tutuşması doğal olarak ancak buhar fazında
gerçekleşerek yanma odasında önceden oluşturulmuş
hava döngüsü yönünde alev cephesi meydana gelmekte ve
yakıt demetinin duvara yakın ucunda ise buhar fazından
oluşmakta olan is (duman) yer almaktadır.
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veriminin (ηe=0,47-0,48) en yüksek değerlere
ulaşmasının yanı sıra, NOx oluşumu, motor gürültüsü ve
motor ömrünü düşürmekte en etkin faktör sayılan
maksimum yanma basıncı ve basınç gradyanı aşırı
ölçüde artmaktadır (NOx>2000 ppm, Gür.=94-103
dB(A),
pmax=18-20
MPa,
(dp/dαmax=0,94-1,55
MPa/oKMA). Düşük hızlı yanma kanunları (m=1 ve
m=1,5) kullanıldığında (bu kanunlar COMMET ve
MAN-M tipli dizellerde gerçekleştirilir) yanma sürecinin
başlangıcında az miktarda yakıt yakıldığı için yanma
prosesi ÜÖN-360 oKMA’dan sonra, yani genişleme
sürecinde gerçekleşir. Bu yüzden de basınç %25’e dek
(pmax=15 MPa), basınç gradyanı %50’e dek
[(dp/da)max>0,7 MPa/oKMA)], pme ve ηe %6’ya dek, NOx
emisyonu ise 3 kat (NOx<1000 ppm) civarında
azalmaktadır. Bu karşılaştırmadan anlaşılır ki, egzoz gaz
emisyon faktörleri performans ve ekonomi faktörlerine
göre ön plana çekilerse NOx ve gürültü emisyonlarını
standartların öngördüğü sınır değerleri ancak düşük hızlı
yanma kanunu (m=1,5) ile gerçekleştirilebilir. Fakat
ekonomi faktörü vazgeçilmez olduğundan direkt
püskürtmeli dizeller diğer tip dizelleri geride bırakarak
yaygınlaşmakta, common rail elektronik sistem piyasaya
sunulduktan sonra ise bu yaygınlaşma daha da hız
kazanmaktadır. Yukarıda anlatıldığı gibi, bu sistem ek
yardımcı sistemleri ile kullanıldığında motor maliyeti
artmaktadır. Bazı motor üreten firmalar bir çözüm yolu
olarak common rail sistemini yardımcı ek sistemler
olmadan kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu halde ise
Euro III standardına cevap vermek için, Tablo 2
gösterildiği gibi, motoru yakıt püskürtme avansının (θ )
çok düşük değerlerde (hatta eksi değerlerde) çalıştırılması
ile mümkün olabilir. Bu Tablodan da görüldüğü gibi, θ=0
değerinde hızlı yanma kanunu (m=0) kullanıldığında bile
NOx’in azalmasına rağmen motorun performans ve verimi
doğal olarak ciddi ölçüde kötüleşir. Diğer taraftan yanma
basıncının yeterince düşmesine bakmayarak gürültü
azalmaz, aksine basınç gradyanı yüksek kaldığından
dolayı gürültü de yükselir. Bu bakımdan böyle bir çözüm
yolu cazip sayılmaz.

3. TEORİK İNCELEMELER
Yukarıda anlatıldığı gibi yüksek basınçla hızlı püskürtme
yapıldığında yanma hızı yükseldiğinden bir taraftan
motorun yakıt ekonomisi iyileşerek is oluşumu azalmakta,
diğer taraftan ise NOx emisyonu artmakta ve silindir içi
basıncı motor yapısının dayanım ve gürültü sınırını
aşabilmektedir. Yanma sürecinde yakıtın yanma hızının
(başka bir deyişle “Yanma kanunu”nun) motor verimi,
yanma basıncı, NOx ve gürültü emisyonlarına etkisini
incelemek ve daha uygun bir yanma kanunu elde etmek
için ayrıntıları [6]’da verilmiş bir matematik model
oluşturulmuştur. Modelde Wiebe’nin “yanma kanunu”
fonksiyonu, Zeldoviç’in difuzyonlu yanma ve azot oksit
oluşumu mekanizmaları, Russell’in ise yanma zamanı
basınç artış gradyanı ile motor gürültüsünün deneysel
bağlantısı kullanılarak dizel motorun iş çevriminin
parametreleri hesaplanabilir. Bu matematik modelden
yararlanılarak bir dizel motorunda (örneğin S/D=115/105
mm, sıkıştırma oranı ε=18,05 veşırı
a doldurmada basınç
artış oranı pk/p0=1,8) optimum yanma kanununu
ayarlamak amacıyla bir dizi hesaplamalar yapılmıştır.
Şekil 5’te ‘yanma kanununu’ belirleyen Vibe
fonksiyonunun dört farklı değerlerinde (m=0, 0.5, 1.0,
1.5) yanma süresince yakılan yakıt kesrinin (x), basıncın
(p), ortalama ve yerel sıcaklıkların (T, Ty) ve azot
oksitlerin (NOx) KMA’na (α) bağlı olarak değişimi
gösterilmiştir. Her dört halde püskürtülen yakıtın tutuşma
avansı θ =15 οΚΜΑ ve motorun devir sayısı n=2400 dak1
tutulmuştur. Tablo 1’de motorun bu şartlarda
gerçekleştirilebilen yanma hızlarında elde edilecek efektif
verim (ηe), ortalama efektif basınç (pme), egzoz gazlarla
dışarıya atılan NOx, gürültü (Gür.), yanma basıncı (pmax)
ve basınç gradyanının (dp/dα)max maksimum değerleri
verilmiştir. Bu Tablo ve Şekilden görüldüğü gibi, hızlı
yanma kanunları (m=0 ve m=0.5) kullanıldığında (böyle
yanma kanunları direkt püskürtmeli dizellerde, common
rail sistemde olduğu gibi, çok delikli enjektör (6-8 adet)
ve yüksek püskürtme basıncı (>1100 bar) kullanıldığında
gerçekleştirilir) motor performans ve ekonomi göstergesi
olan ortalama efektif basıncı (pme=1,2 MPa) ve efektif

Tablo 1. Motor verilerinin yanma karakterine (m) bağlı olarak değişimi
pme

NO

Gürültü

(dp/dα)max

pmax

MPa

ppm

dB(A)

MPa/oKMA

MPa

0,479

1,20

2844

102,8

1,55

19,7

0,5

0,471

1,18

1960

96,6

0,94

17,8

1,0

0,457

1,15

1354

94,4

0,73

15,8

1,5

0,444

1,11

969

92,5

0,54

14,1

m

ηe

0
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Şekil 5. Motor farklı yanma kanunlarıyla çalıştığında iş çevrimi parametrelerin KMA’a bağlı olarak değişimi
Tablo 2. Motor verilerinin yakıtın tutuşma avansına (θ) bağlı olarak değişimi.
pme

NO

Gürültü

(dp/dα)max

pmax

MPa

ppm

dB(A)

MPa/oKMA

MPa

0,43

1,087

908

104,1

1,68

14,2

5

0,47

1,163

1496

105,4

1,80

16,5

10

0,48

1,198

2144

104,8

1,75

18,4

15

0,48

1,200

2844

102,8

1,55

19,7

θ

ηe

0

olarak adlandırılan bu yöntemin farklı tarafı, motorun
yanma odasında yanma prosesinden önce birbiriyle aynı
hızda ve ters yönde dönen çift hava döngüsü meydana
getirilmesidir. İki veya üç delikli enjektör ile düşük
basınçta püskürtülen yakıt, tutuşmadan önce yanma
odasının
duvarlarına
sıvanmaktadır.
Pistonun
duvarlarına sıvanan yakıt pistonun yüksek sıcaklığıyla
hızla buharlaşıp dönmekte olan hava ile karışarak
tutuşmaktadır. Yanma işlemi süresince alev cephesinin

4. “İKİ DÖNGÜLÜ YANMA ODASI - MR-proses”
Bu çalışmada düşük basınçta yakıtın püskürtülmesi ile
is oluşumuna imkan vermeyen ve yanma işleminin esasen
yanma odasının merkezinde gerçekleşmesini sağlayan
bir yöntem önerilmiştir. COMMET ve M.A.N.-M tipli
yanma odaların avantajlı taraflarını kendinde
birleştiren ve “İki Döngülü Yanma Odası – MR proses”
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önünde bulunan yanma ürünleri, oluşmuş olan is ve
buharlaşmakta olan bir kısım yakıt hava döngülerinin
aracılığıyla yanma odasının sağ ve sol bölgelerinden
alınıp merkeze doğru sürüklenmektedir. Bu durumda
yanma prosesi odanın merkezinde gerçekleşmekte ve
aşırı hızlı yanma olmadan da is oluşumu
engellenmektedir. Böylece çok delikli enjektör ve
yüksek püskürtme basınçları yerine, iki-üç delikli enjektör
ve düşük püskürtme basınçlarıyla püskürtülen yakıtının
tam yanması sağlanarak diğer eksik yanma ürünleri olan
CO ve HC de oldukça azaltılabilmektedir. Ayrıca
püskürtülen yakıtın buharlaşması, klasik motorlarda
olduğu gibi yanma odası içinde değil de yanma odası
duvarlarında gerçekleştiği için piroliz işlemi (C’nin
oluşumu) ve yanma
sırasındaki basınç gradyanı
frenlendiği için optimum yanma kanunu (m=1,5) elde
edilmekte ve böylece hem is ve NOx, hem de gürültü
emisyonlarının artışı engellenmektedir. Bu durumda
yakıt püskürme avansını optimum sınırlarında tutmak
mümkün olduğu için motorun performans ve yakıt
ekonomisi de yüksek olmaktadır.

2. Yüksek püskürtme basıncı kullanmadan optimum
yanma hızıyla motorun çalıştırılmasını sağlamak için
COMMET ve M.A.N.-M tipli yanma odaların avantajlı
taraflarını kendinde birleştiren ve “İki Döngülü Yanma
Odası – MR Proses” olarak adlandırılan yeni bir yöntem
önerilmiştir. Bu yöntemin farklı tarafı, motorun yanma
odasında yanmadan önce birbiriyle aynı hızda ve ters
yönde dönen çift hava döngüsünün meydana
getirilmesidir. Pistonun sıcak yüzeylerine temas ederek
buharlaşan yakıt hava döngüleri yardımıyla yanma
odasının merkezine ulaştırılıp tam yanması sağlanmakta,
böylece hem motor verimi arttırılmakta, hem de pahalı ve
karmaşık ek sistemler kullanılmadan egzoz gaz ve gürültü
emisyonları düşürülmektedir. Bu bakımdan MR proses
modern motor teknolojisi ürünü olan common rail
elektronik püskürtme sisteminin otomotiv sanayiinde
yolunu daha geniş açmak için imkanlar sağlama özelliğine
sahiptir.

Ana boyutları S/D = 120/105 mm olan 6 silindirli hava
soğutmalı, yakıtı yanma odasının duvarına sıvanan
Deutz tipli yanma odası olan bir dizel motorunda yapılmış
ilk deney sonuçlarına göre motor “MR-proses” ile
çalıştığında tam yük rejiminde özgül yakıt tüketimi 7
g/kWsaat azalmış, is değeri % 20, NOx emisyonu ise
%22 düşürülmüştür [6]. Burada altı çizilmesi gereken
en önemli sonuç gösterilen her üç faktörün birlikte
düşürülme imkanının olmasıdır. Bellidir ki, günümüze
dek önerilmiş yöntemlerle NO emisyonu düşürüldüğünde
is ve yakıt tüketiminin artışı kaçınılmaz olur. Bu ilk
uygulama çalışmaları teorik incelemelerle elde edilmiş
sonuçların doğruluğunu tespit ederek problemin aşırı
basınçta püskürtme ile çözülmesi yolunun efektif
olmadığını ve modern motor teknolojisi ürünü olan
‘Common Rail’ püskürtme sisteminin yolunu otomotiv
sanayiinde daha geniş açmak için diğer bir basit ve efektif
yolun olduğunu gösterir.
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1. Teorik ve deneysel incelemeler esasında tespit
edilmiştir ki, Direkt Püskürtmeli dizellerde ‘Common
Rail’ elektronik yakıt püskürtme sistemi ile çok delikli
enjektör (6-8 adet) ve yüksek püskürtme basıncı (>1500
bar) kullanarak gerçekleştirilen hızlı yanma motor
performansı ve yakıt ekonomisini en yüksek değerlere
ulaştırmasının yanı sıra, NOx oluşumunu, gürültüyü ve
motor ömrünü düşürmekte en etkin faktör sayılan
maksimum yanma basıncı ve basınç gradyanını aşırı
ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle dizellerin de benzin
motorlar gibi yaygın olarak elektronik püskürtme sistemi
ile donatılıp ‘Common Rail’ sistemin önemli
avantajlarından
yararlanıp
geliştirilmeleri
geç
kalmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışma dizel motorlarda karışım oluşumu ve yanma süreçlerinin çok boyutlu modeller ile incelenmesi ve elde
edilen sonuçların, literatürde bulunan diğer model sonuçlarıyla ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasını içermektedir.
Çok boyutlu modelleme için KIVA3V Sayısal Akışkanlar Dinamiği kodu kullanılarak, 2 boyutlu sabit hacim (bomba)
modelleri ve 3 boyutlu dizel motor modelleri çözülmüştür. KIVA3V ile oluşturulabilen yakıt demeti modeli sıvı yakıtın
çok küçük damlacıklara ayrılarak parçalanması, birleşmesi ve buharlaşmasını içermektedir. Yakıtın buharlaşması ve
hava akımları ile etkileşimi sonucunda tutuşmanın kendiliğinden başlaması ve gelişmesi sürecinde, türbülanslı hava
akımları en önemli etkenlerden biridir. Türbülansın modellenmesi için iki denklemli modellerden yararlanılmıştır.
Belirli bir tutuşma gecikmesi sonucunda, yakıt demetinin türbülanslı yanması başlamaktadır. Yakıt-hava karışımı
oranları, türbülans şiddeti, basınç ve sıcaklık gibi bir çok parametrenin etkili olduğu yanma için ise, sıklıkla kullanılan
Reaktör Modeli kullanılmış ve mükemmel karışımlı reaktör modeli ile kısmi karışımlı reaktör modeli arasındaki farklar
ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda dizel ortamına en uygun sonucu veren kısmi karışımlı reaktör modelinin
kullanılmasına karar verilmiştir. Yanma modeli için, hem tek basamaklı yanma reaksiyonunu içeren basit yanma
mekanizması, hem de 68 bileşen, 291 reaksiyondan oluşan kısaltılmış detaylı yanma mekanizması kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu Model, KIVA3V, Karışım Oluşumu, Türbülanslı Yakıt Demeti Yanması
ABSTRACT
This study consists of multidimensional mixture formation and combustion modeling in Diesel engines. The
numerical results were compared with experiments and other model studies in the literature. 2-D constant volume models
and 3-D Diesel engine models were solved by KIVA3V, Computational Fluid Dynamics code. Formation of the fuel spray
is obtained by using KIVA3V code which consists of the break-up, collision and evaporation sub-models. After the
evaporation of fuel, the fuel vapor is mixed with air under turbulent conditions and autoignition occurs. Turbulent air
motion is one of the most important factors in this period and it is modeled by using two equation models. There are many
parameters for combustion modeling, e.g., equivalence ratio, turbulence, pressure, temperature and chemical reaction
parameters. Reactor models which are commonly used in the literature for turbulent spray combustion are chosen for
combustion modeling. Differences between “Perfectly Stirred Reactor model” and “Partially Stirred Reactor Model” are
revealed. It is decided to use Partially Stirred Reactor Model which is more appropriate for Diesel conditions in engine
modeling studies. Both simple single step oxidation mechanism and reduced complex mechanism which consists of 68
species and 291 reactions have been used with combustion model.
Keywords: Multidimensional Modeling, KIVA3V, Mixture Formation, Turbulent Diesel Spray Combustion.
tutuşma ve yanma süreçleri çok iyi tanımlanamayan
karmaşık kimyasal ve fiziksel olayların sonucunda
gerçekleşir. Bu kimyasal ve fiziksel olayların niteliğinin
araştırılarak bir matematiksel modelin oluşturulması, bir çok
araştırmacı tarafından üzerinde çalışılan bir konudur.

1. Giriş
Dizel motorlar içten yanmalı makinalar arasında en
yüksek termal verime sahiptir. Motorun giriş ve çıkış
parametreleri çok iyi bilinmesine rağmen, yanma odasına
yakıtın püskürtülmesi ile başlayan karışım oluşumu,
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Bununla birlikte motor üreticileri yakıt tüketiminin ve
egzoz kirletici bileşenlerinin azaltılması için bir çok
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaktadır. Son
yirmi yılda deneysel olarak veya sayısal modeller ile
yapılan çalışmalar hız kazanmış ve yeni teknikler
geliştirilmiştir. Deneysel çalışmalar oldukça yüksek
maliyetli laboratuar imkanları ile yapılabilmektedir.
Bunun dışında motor deneyleri oldukça uzun zaman
almakta ve ekonomik olmamaktadır. Deneysel
çalışmaların sayısını ve maliyetini azaltmak amacıyla
matematik
modellerin
geliştirilmesine
ihtiyaç
duyulmuştur. Bu modeller Termodinamik ve Akışkanlar
Dinamiği temel denklemlerini içermektedir.
İçten yanmalı motorlarda Sayısal Akışkanlar
Dinamiği modellerinin kullanımı 1970’li
yıllarda
başlamıştır. Sonlu hacimler metodu kullanılarak elde
edilen sayısal çözümler, bilgisayar teknolojisinin
ilerlemesiyle daha kapsamlı hale gelmiştir. Yanma odası
sonlu hacimlere bölünerek, kütlenin, momentumun ve
enerjinin korunum denklemleri bu küçük hacimlere
uygulanmaktadır.
Çok boyutlu modelleri kullanmanın önemli
avantajlarından biri ele alınan modelde yerel
parametrelerin değişiminin izlenebilmesidir. Yakıt
demetinin silindir içerisine püskürtülmesi sonucunda
problem iki fazlı akış halini alır. Bu nedenle yakıt demeti
damlacıklarının birbirleriyle ve ortamda bulunan gaz ile
ilişkilerinin doğru bir şekilde modellenebilmesi gereklidir.
Böylece çok boyutlu modeller ile yakıt damlacıklarının
hareketi, buharlaşması, yanma ve türbülans parametreleri,
silindir içerisindeki bileşen konsantrasyonların zamana ve
konuma göre değişimi gibi bir çok değişken analiz
edilebilir.
Bu çalışmada KIVA3V sayısal akışkanlar dinamiği
kodu kullanılarak, iki boyutlu sabit hacim (bomba)
modelleri ve üç boyutlu dizel motor modelleri
çözümlenmiştir. Basit oluşu ve daha kısa sürede çözüm
elde edilmesi sebebiyle yakıt demeti üzerinde yapılan
incelemelerde literatürde sayısal çözümleri bulunan sabit
hacim modelleri, Dizel motor modeli olarak ise deneysel
verileri bulunan Ford NHDD dizel motorunun yanma
odası ele alınmıştır. Yanma modeli için, hem tek
basamaklı yanma reaksiyonunu içeren basit yanma
mekanizması, hem de 68 bileşen, 291 reaksiyondan
oluşan
kısaltılmış
detaylı
yanma
mekanizması
kullanılmıştır.
2. Geometrik Model ve Temel Denklemler
ABD’nde Los Alamos Ulusal Laboratuarında
geliştirilen KIVA kodu, gaz fazı akış denklemlerini
(Eulerian) ve sıvı fazı akış denklemlerini (Langrangian)
sonlu hacimler metodu kullanarak çözmektedir [1].
Geometrik model küçük hacimlere bölünerek; kütlenin,
momentumun ve enerjinin korunum denklemleri bu
hacimlere uygulanmaktadır.

Çok delikli enjektörlerin kullanıldığı modellerde
genellikle, kullanılan enjektörün delik sayısına bağlı olarak,
3600’lik hacmin enjektör delik sayısına bölünmesiyle elde
edilen tek bir hacim modellenmektedir. Bu çalışmada 3
boyutlu olarak modellenen dizel motor modelinde 8 delikli
enjektör kullanıldığından sadece bir deliği temsil eden
450’lik hacim modellenmiştir. Emme ve egzoz sistemi bu
çalışma kapsamında ele alınmamış olup yanma odası
içerisinde emme kanalının yapısından kaynaklanan çevresel
hava hareketi başlangıç şartı olarak alınmaktadır.
Ford NHDD motorunun yanma odası Şekil 1’de
görülen ağ yapısı ile küçük hacimlere bölünerek geometrik
model oluşturulmuştur. Supapların altında, enjektör
kenarlarında ve segmanların üstünde kalan ölü hacimler
ihmal edilmiştir. Ancak toplam ölü hacim yüksekliği aynı
sıkıştırma oranını verecek şekilde değiştirilmiştir. Modelde
dört zamanlı dizel motorun sıkıştırma stroku ile püskürtme
ve iş stroku modellenmiştir. Geometrik modelin ağ yapısı
rxθxz yönlerinde, piston tacında 29x15x16 ve silindir
kısmında 37x15xZ (Z: Piston alt ölü noktada iken 26, Piston
üst ölü noktada iken 3) hücre kullanılarak elde edilmiştir.
Kullanılan toplam hücre sayısı yaklaşık 26000’dir.

Şekil 1. Ford NHDD motorunun ağ yapısı
İçten yanmalı motor modellerinde, pistonun hareketi ile
geometrik model hacmi zamana göre değişmektedir. Dizel
motorlar üzerinde yapılan incelemelerde, yakıt demeti
yanması, tutuşma gecikmesi, yakıt demeti/alev nüfuz
derinliği gibi birçok konu sabit hacimde (bomba
modellerinde)
dizel
motor
şartları
oluşturularak
yapılmaktadır
[6-14].
Sabit
hacim
modellerinin
oluşturulması daha basittir. Birçok parametrenin etkisini
inceleyebilmek açısından bu modeller ile daha hızlı
çözümler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada literatürde
sonuçları bulunan, 4 cm çapında ve 9 cm uzunluğunda basit
bir silindir ele alınarak 2 boyutlu sabit hacim geometrik
modeli oluşturulmuştur.
Matematiksel olarak, kullanılan temel denklemler üç
adet korunum denkleminden oluşmaktadır. Bir bileşenin
korunumunu ifade eden denklem;
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k denklemi;
∂ ( ρk )
2
+ ∇g( ρ uk ) = − ρ k ∇gu
∂t
3
 µ  
s
+σ : ∇u + ∇ g
 ∇k  − ρε + W&
 Prk  
e denklemi;
∂ ( ρε )
2

+ ∇g( ρuε ) = −  Cε 1 − Cε 3  ρε∇gu
∂t
3




∂ρ m
 ρ 
+ ∇ g( ρ m u ) = ∇ g ρ D ∇  m   + f m + ρ& sδ m1 (1)
∂t
 ρ 

şeklinde verilmektedir. Burada D; Fick’in kütle difüzyon
kanunundan gelen difüzyon katsayısıdır (1). f m ; m
bileşenine ait kimyasal reaksiyonla oluşan üretim/tüketim
terimi (9), ρ& s : sıvı kütlesinin buharlaşmasından gelen
kaynak terimdir. δ ij ; Dirac fonksiyonu olmakla birlikte
modelde tek bileşenli yakıt kullanıldığından ve ilk bileşen
yakıt olarak ele alındığından j=1 ile sınırlandırılmıştır.

 µ
+∇g
 Prε

Momentumun korunumu denklemi;

∂(ρu)
2
+∇g(ρuu) = −∇p +∇gσ + F s + ρg − ∇(ρk) (2)
∂t
3
şeklindedir. Burada σ ; viskoz gerilme tensörü, F ;
yakıt demetinden kaynaklanan birim hacimdeki
momentum kazanç/kayıp terimi, g ; yerçekimi ivmesi ve
k türbülans kinetik enerjisidir [1]
s

Enerjinin korunumu denklemi;

∂ ( ρ e)
+ ∇g( ρ eu) = − p∇gu − ∇gJ + ρε + Q& c + Q& s (3)
∂t
şeklinde verilmektedir. (3) denkleminde J ; ısı akısı
vektörü, Q& c ; kimyasal reaksiyonlarla ısı girişinden ve
Q& s ; yakıt demeti ile gaz fazı arasındaki enerji
değişiminden gelen kaynak terimleri kullanılmıştır. Isı
akısı vektörü J, ısı iletimi ve entalpi difüzyonunu içeren
terimleri ihtiva etmektedir [1]. Türbülans kinetik
enerjisinin sönüm hızı olan (ε) ve momentum
denkleminde kullanılan türbülans kinetik enerjisi (k)
terimleri türbülans denklemlerinden elde edilmektedir.
İçten yanmalı motorların yanma odalarında gaz ve
sıvı faz akışının sahip olduğu türbülanslı yapı, bu
çalışmada iki denklemli türbülans modelleri kullanılarak
modellenmiştir. Standart k- ε modelinde k ve ε terimleri
için iki ayrı denklem bulunmaktadır. k ve ε terimleri
büyük ölçekli türbülansın hız ölçeği υ , ve uzunluk ölçeği
l ’nin tespitinde kullanılmaktadır.

υ = k 1/ 2

;

l=

k 3/ 2
ε

Yüksek Reynolds sayılarında büyük Eddy’lerin
ortalama akıştan aldıkları enerji ile, viskoz etkiler
nedeniyle yok olan Eddy’lerin kaybettiği enerjinin
eşitliğinden hareketle; küçük Eddy özelliği olan ε, büyük
Eddy’lerin uzunluk ölçeğini ( l ), tespit etmekte
kullanılmaktadır.

k2
(4)
ε
şeklinde yazılabilir. Standart k- ε modelinde kullanılan
denklemler aşağıda verilmiştir.
µt = C ρυ l = ρ Cµ

(6)

  ε
s
 ∇ε  + Cε 1σ : ∇u − Cε 2 ρε + CsW& 
k
 

Standart k- ε modeli sıkıştırılamaz akışlar için
geliştirilmiş olmasına rağmen içten yanmalı motorlar için
sıkıştırılabilir akış (σ : ∇u) ve yakıt demeti ile gaz fazı
etkileşim terimleri (Ws) eklenerek model geliştirilmiştir [1].
KIVA3V kodunda yakıt demeti kaynak terimi, k
denkleminde türbülans kinetik enerjisini azaltıcı bir kayıp
terim olarak alınmaktadır. Sıvının hacimsel oranının ihmal
edilebilecek boyutta olması ve damlacıkların türbülans
uzunluk ölçeği ile karşılaştırıldığında oldukça küçük olması
sebebiyle bu kabul geçerlidir [9]. Denklem sabitleri olan
Prk, Pre, Ce1, Ce2, Ce3, Cs için sırasıyla 1.0, 1.3, 1.44,
1.92, -1.0, 1.5 değerleri kullanılmıştır.
Gaz fazı denklemlerinde kaynak terimler olarak görülen
sıvı fazı denklemleri, gaz ile sıvının etkileşimi sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sıvı fazda bulunan
yakıt demeti damlacıkları kendi aralarında da etkileşim
içerisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla gaz ile sıvının
etkileşimi, çarpışma, birleşme, parçalanma, buharlaşma
işlemlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Yakıt demeti modelleri lokal olarak homojen akış
modeli (Locally homogeneous flow, LHF model) ve ayrık
akış modeli (Separeted Flow model) olarak iki temel
kategoriye ayrılmaktadır. KIVA3V kodunda kullanılan
ayrık damlacık modeli ikinci tip model içerisine
girmektedir. Bu modelde yakıt demetini temsil eden, yakıt
parselleri bulunmaktadır. Bir yakıt parseli içerisinde
bulunan yakıt demeti damlacıklarının aynı boyut, hız, yer ve
sıcaklığa sahip oldukları kabul edilmektedir [11].
Ayrık damlacık modelinde yapılan genel kabuller
aşağıdaki gibidir.
1.
2.
3.

Türbülans viskozitesi, Cµ ; boyutsuz bir katsayı
olmak üzere;

(5)

Damlacıklar küre şeklindedir.
Kütle, momentum ve enerji değişimleri sankisürekli rejimde olmaktadır.
Gaz fazı ile kütle, momentum ve enerji transferleri
ampirik olarak ifade edilmekte ve civarda bulunan
diğer
damlacıklardan
bağımsız
olarak
gerçekleşmektedir.

Damlacıkların hareketini ve değişimini incelemek,
damlacıkları gaz fazı içerisinde izlemek için lagrangian
formülasyon geliştirilmiştir. Böylelikle gaz fazı denklemleri
ile ayrık damlacıklar arasındaki kütle, enerji ve momentum
değişimleri olasılık yoğunluk fonksiyonu, f, ile
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belirlenmektedir.

Olasılık

yoğunluğu

f (t, xd, ud , rd ,Td , yd , y&d )dud, drd , dTd , dyd , dy&d şeklinde on
bağımsız değişkenin bir fonksiyonudur. xd ; konum
vektörü, ud; hız vektörü, rd; denge halindeki yarıçap (2 rd
=D),Td; sıcaklık, yd; küresel şekilden olan bozulma,
y& d = dyd / dt ; bozulma hızıdır. Böylelikle her bir
damlacığın hareketini tanımlayan denklemler bilindiğinde
gaz fazı denklemlerinde görülen kaynak terimler
belirlenmektedir [1].
Yakıt demeti damlacıklarının parçalanarak küçük
damlacıklar oluşturması motor modellerinde önemli
konulardan biridir. Bu çalışmada Taylor Anology
Breakup (TAB) modeli ile damlacık parçalanması
modellenmiştir. TAB modeli parçalanmayı ve damlacığın
deforme oluşunu kütle-yay sistemi ile benzeşim kurarak
modellemektedir. Yay üzerindeki düzeltici kuvvetler
yüzey gerilme kuvvetleriyle, kütlesel kuvvetler
aerodinamik kuvvetlerle, sönümlenme kuvvetleri viskoz
kuvvetleriyle temsil edilmektedir. Parçalanma sonucunda
oluşan yeni damlacıkların Sauter Ortalama Yarıçapları
aşağıda verilen dağılım ile ifade edilmektedir.

r
 y& (t ) 
= Do + D1  1/ 2 
r32
w 

n

(7)

Burada r32; Sauter Ortalma Yarıçap, D0, D1 ve n;
denklem sabitleri w; yüzey gerilim kuvveti ve damlacık
yoğunluğuna bağlı bir değişkendir.
Bunun dışında Kelvin-Helmoltz Rayleigh-Taylor
(KHRT) parçalanma modeli de KIVA3V ile birlikte
kullanılmaktadır. Fakat KHRT modeli ile yapılan
çalışmalarda, parçalanma sonucunda daha büyük
damlacıklar oluşmakta ve bu damlacıkların ilerleyerek
silindir cidarında biriktiği gözlenmiştir. TAB modeli ile
KHRT modeline kıyasla daha iyi sonuçlar alınmıştır.

Flamelet modeli, Probability Density Function (PDF)
yaklaşımı, Langrangian yaklaşımı gibi değişik çözüm
yöntemleri geliştirilmiştir. Flamelet modeli, kimyasal zaman
ölçeğinin türbülans zaman ölçeğinden çok daha küçük
olduğu varsayımına dayanmakta ve türbülans ile kimyasal
reaksiyonlar birbirinden ayrılarak laminer akış yaklaşımıyla
çözüm aranmaktadır. Bu durum dizel yakıt demetinin
yanması için geçerli değildir [9]. PDF yaklaşımı ise teorik
olarak uygun olmasına rağmen, detaylı bir yanma
mekanizmasında, çok fazla bileşen olması ve bileşenler ile
sıcaklık arasında bir çok ilişki kurma zorunluluğu, modeli
uygulanamaz kılmaktadır. Detaylı yanma mekanizması
kullanılmak istendiğinde Reaktör modeli ve Langrangian
yaklaşımı hariç diğer modelleri kullanmak oldukça zordur
[9].
Reaktör modelinde yanmanın; lokal olarak, hacim
sınırları mikro karışım zamanı ve reaksiyonlar tarafından
belirlenen, küçük reaktör bölgelerinde gerçekleştiği kabul
edilmektedir. Bu model hızlı yanmanın gerçekleştiği pratik
uygulamalarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.
Mükemmel karışımlı reaktör modellerinden biri olan
Eddy Break-Up (EBU) modeli ile türbülanslı yanma başarılı
bir şekilde modellenebilmiştir. Fakat bu modelde
tutuşmanın başlaması ile yanma çok hızlı gerçekleşmekte ve
kısa bir süre içerisinde büyük bir ısı açığa çıkmaktadır. Bu
çalışmada EBU modeli ile birlikte kullanılan diğer bir
yanma modeli de kısmi karışımlı reaktör (Partially Stirred
Reactor -PaSR) modelidir.
Vulis [16] tarafından önerilen kısmi karışımlı reaktör
(PaSR) modeli, EBU yaklaşımının bir uzantısıdır. Bu model
Chalmers Combustion Group tarafından KIVA koduna
aktarılmış ve dizel yakıt demetinin türbülanslı yanması ve
karmaşık kimyasal reaksiyonların için uygun sonuçlar
verdiği belirlenmiştir [6-14].

3. Yanma Modeli ve Kimyasal Reaksiyonlar
Kimyasal reaksiyonun (8) ile verildiğini düşünülürse,
Ns

∑ϑ '
j =1

Ns

jk

cj ƒ

∑ϑ ''
j =1

jk

cj ,

süreklilik denklemindeki

k = 1, N r

(8)

f m kaynak terimi aşağıdaki gibi

yazabilir.
Nr

f m = M m ∑ (ϑ ''mr − ϑ 'mr )ω& r

(9)

r =1

Ns

Ns

ω& r = k rf ∏ cϑs 'sr −kbr ∏ csϑ ''sr = k rf Π f − kbr Π b
s =1

s =1

r
a

E
(11)
)
RT
Burada nr, Ar, Ea sırasıyla olasılık faktörü, çarpışma
frekansı faktörü ve aktivasyon enerjisidir.
k r = ArT Nr exp(−

Şekil 2. PaSR modelinin şematik gösterimi

(10)

Model bir integrasyon zaman adımı içerisinde üç ayrı
molar konsantrasyonu birbirinden ayırmaktadır.
c0;
hücrenin girişindeki ortalama konsantrasyonu
yani başlangıç konsantrasyonu,
c; reaksiyon bölgesindeki bilinmeyen konsantrasyonu
(alt-grid seviyesindeki bilinmeyen hücre bileşenlerinin
oranı),

Türbülanslı yanmayı matematiksel olarak ifade etmek
amacıyla türbülans yapısına bağlı olarak, Reaktör modeli,
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c1;
bulunması
gereken
reaktör
çıkış
konsantrasyonunun zaman ortalamasıdır. Bu aynı
zamanda
hücre
içerisindeki
ortalama
konsantrasyondur.
Reaksiyon
çıkış
konsantrasyonu
kütlenin
korunumundan yararlanarak şu şekilde yazılabilir.
(12)
c1 = κ *c + (1 − κ * )c0

κ * ; reaksiyona giren karışım kütle oranıdır. Denklem

(12) c1 değerini, c0 ve c değerleri arasındaki lineer
interpolasyon ile vermektedir
4. Sonuçlar ve Tartışma

Yakıt olarak n-heptan (C7H16) ve dizel yakıtı
(C14H28)’in kullanıldığı modellerde alınan sonuçlar
aşağıda verilmiştir. Yanma, hem tek basamaklı yanma
mekanizması ile hem de detaylı yanma mekanizması
kullanılarak modellenmiştir. Tek basamaklı yanma
mekanizması 12 bileşenden oluşan 6 adet denge
reaksiyonu [1] ve 3 adet genişletilmiş Zeldovich
mekanizmasını içermektedir. Zeldovich mekanizmasının
katsayıları için [4]’de verilen katsayılar kullanılmıştır.
Detaylı yanma mekanizması referans [10]’dan alınmış
olup bu mekanizma 68 bileşen ve 291 reaksiyondan
meydana gelmektedir. CHEMKIN programı yardımıyla
oluşturulan detaylı yanma mekanizması n-heptan’ın ve
Toulen’in oksidasyon mekanizmalarını içermektedir [10].
4.1 Sabit Hacim Modelleri
Damlacık nüfuz derinlikleri Şekil 3’te verilmiştir.
Her iki boyutta yapılan değişim sonucunda farklı sonuçlar
elde edilmiş olmasına rağmen, damlacık ilerleyişinin r
ekseninde yapılan değişime daha hassas olduğu
gözlenmiştir. Yakıt buharının istenilen yerde oluşması,
damlacıkların nüfuz derinliğine bağlı olduğundan hücre
boyutlarına bağlı olarak damlacık konumlarının değiştiği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Ön Damlacık Grubunun Zamana Göre İlerleyişi
9

dr-dz : 0.4*0.5
dr-dz : 0.4*1.0
dr-dz : 0.8*2.0

(cm)

8
7
6

Konum

5
4
3
2
1
0
0

0,5

1
Zaman

1,5
(ms )

2

2,5

Şekil 3. Damlacık nüfuz derinliği
Türbülans başlangıç şartlarının buharlaşan yakıt
miktarına nasıl etki ettiğini gözlemleyebilmek için yapılan
model çalışmaları sonucunda Tablo 1’deki neticeler elde
edilmiştir. Değişik türbülans kinetik enerjisi (tke) ve
türbülans uzunluk ölçeği değerlerinde yapılan incelemede
buharlaşan yakıt miktarının uzunluk ölçeği değişimine
daha hassas olduğu görülmüştür.

Bu durum türbülans viskozitesinin, dolayısıyla taşınım
katsayılarının, türbülans uzunluk ölçeği ve kinetik enerjisi
ile orantılı olarak artmasından kaynaklanmaktadır.
Türbülans uzunluk ölçeği denklem (4)’te yerine yazılacak
olursa µt ~ k1/2 l elde edilecektir. Türbülans viskozitesi,
uzunluk ölçeği (scl) ile doğru orantılı olarak artarken
türbülans kinetik enerjisinin (tke) karekökü ile doğru orantılı
olarak artmaktadır.
Tablo 1. Farklı türbülans parametreleri ile buharlaşan yakıt
miktarları.(t=1.5 ms)
Tke 10
Tke 1000
Tke 100000
Scl 0,01
% 32,5
% 32,7
% 36
Scl 0,1
% 35,3
% 37,7
% 36,6
Scl 1
% 36,3
% 38,3
% 39,5
Setan sayısının (~56) dizel yakıtına yakın oluşu ve
kinetik mekanizması dizel yakıtına nazaran daha basit oluşu
sebebiyle n-heptan’ın kullanıldığı yanma mekanizmaları ile
elde edilen sonuçlar Şekil 4 ve 5’de verilmiştir. Detaylı
yanma mekanizmalarının kullanıldığı bu modellerde
mükemmel reaktör modeli ve kısmi karışımlı reaktör
modelinin sonuçları karşılaştırılmaktadır. Model başlangıç
şartları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sabit hacim model başlangıç şartları
Strok
9 cm
Türbülans
Modeli
Çap
Dr
Dz
Basınç
Sıcaklık

4 cm
0.04 cm
0.1 cm
50 bar
800 K

k- ε

Tke (cm2/sn2)
Scli
Yakıt miktarı
Yanma Modeli
Smr

1000
1 cm
6 mg
PaSR
0.005c
m
Mükemmel karışımlı reaktör modelinde 1.5ms sonunda
tutuşmanın başladığı ve 2 ms’de alevin tüm yakıt buharı
bölgesine yayıldığı görülmektedir. PaSR modelinde ise
alevin ilerleyişi daha yavaş gelişmektedir. Dizel yakıt
demetinin yanması için Dec’in önerdiği yanma modeli
[3]’ne göre PaSR modelinin daha iyi sonuçlar verdiği
söylenebilir.
PaSR modeli ile yapılan çalışmalarda alev sıcaklığı,
karışım hızının sınırlanması nedeniyle adyabatik alev
sıcaklığının altında elde edilmektedir. Bu durum NOx
modelini de etkileyecektir.
15 mg C14H28 kullanılarak yapılan bir başka sabit hacim
model sonucu ise Şekil 6’de görülmektedir. Başlangıç
basınç ve sıcaklığının 60 bar ve 823 0K olarak alındığı bu
model sonuçlarında yakıt damlacıkları da görülebilmektedir.
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Sıcaklık oK

1 ms

1.5 ms

1.75 ms

2 ms

2.25 ms

3 ms

4 ms

Şekil 4. Tam karışımlı reaktör modeli ile 6 mg n-Heptan püskürtülerek elde edilen sayısal sonuçlar.
Sıcaklık oK

1 ms

1.5 ms

1.75 ms

2 ms

2.25 ms

3 ms

4 ms

Şekil 5. Kısmi karışımlı reaktör (PaSR) modeli ile 6 mg n-Heptan püskürtülerek elde edilen sayısal sonuçlar

Sıcaklık oK

1.5
ms

2.25 ms

2.5 ms

Şekil 6. P0=60 bar T0=823 K’de 15 mg C14H28 ile elde edilen sonuçlar
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4.2 Dizel Motoru Modeli

Isı Açığa Çıkm a Hızı

Dizel motoru modeli için ele alınan Ford NHDD
motorunun genel özellikleri Tablo 3’de ve model
başlangıç paremetreleri Tablo 4’de verilmiştir.

Isıl Enerji (kJ/s)

5000

Tablo 3. Ford NHDD motorunun genel özellikleri

3000
2000
1000
0

6
112 mm
224 mm
7330cm3
18:1
220.7 kw (2200 d/d)
750 Nm (1495 d/d)
600 d/d
3150 d/d
Common-rail
280 KMA ÜÖNÖ
420 KMA AÖNS
590 KMA AÖNÖ
270 KMA ÜÖNS

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Krank M ili Açısı (KMA)

Şekil 7. Tek basamaklı yanma reaksiyonu ile tam yükte
ısı açığa çıkma hızı
NO Emisyonu
0,0025
0,0020

NO (gram)

Silindir sayısı
Silindir çapı
Strok boyu
Motor hacmi
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç
Maksimum tork
Rölanti devri
Maksimum devir
Yakıt sistemi
Emme valfi açılışı
Emme valfi kapanışı
Egzoz valfi açılışı
Egzoz valfi kapanışı

4000

0,0015

Deney
Sonucu

0,0010
0,0005
0,0000
-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Krank Mili Açısı (KMA)

Şekil 8.Tek basamaklı yanma reaksiyonu ile tam yükte
NO emisyonu

Tablo 4. Dizel motoru modeli başlangıç verileri
Silindir Çapı / Stroğu
11.2 (cm) / 12.4
(cm) d/d
Devir
1850
Yük
% 100
Başlangıç Basıncı
2.00 bar
Başlangıç Sıcaklığı
310 K
Türbülans Modeli
k-ε
Püskürtme Başlangıcı
3 ÜONÖ
Yakıt Miktarı (C14H28)
91 mg
Püskürtme Süresi
15.13 KMA
Yakıt Demeti Parsel Sayısı
5000
Yak. Dem. Püskürtme Hızı
Deneysel Veriler
Başlangıç SMR
100 μm
Reaksiyon Mekanizması
Detaylı
Yanma Modeli
PaSR

Detaylı yanma mekanizması ile tutuşma gecikmesi
ve ısı açığa çıkma hızı açısından daha iyi neticeler
alınmıştır (Şekil 9). Fakat Zeldovich NO mekanizması
ile elde edilen sonuçlar deneysel verilerden düşüktür
(Şekil 10).
Isı Açığa Çıkma Hızı

Isıl Enerji (kJ/s)

2500
2000
1500
1000
500
0
-20,00 -10,00

0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Krank Mili Açısı (KMA)

Şekil 9. Detaylı yanma mekanizması ile tam yükte ısı
açığa çıkma hızı

Model çalışmalarına tek basamaklı yanma
mekanizması ile başlanmıştır. Tam yükte elde edilen
neticeler Şekil 7 ve 8’de görülmektedir. Tek basamaklı
yanma reaksiyonunda çarpışma frekansı katsayılarının
farklı ağ yapılarına göre değişebileceği [2]’de
belirtilmiştir. Fakat yapılan çalışmada
önerilen
çarpışma frekansı katsayıları ile deneysel sonuçlara
uygun çözümler elde edilememiştir. Bu durum genellikle
yüksek reaksiyon hızları nedeniyle ortaya çıkmaktadır
(Şekil 7). Ancak Zeldovich mekanizması kullanılarak
hesaplanan tam yükteki NO emisyonu deneysel verilere
yakındır. Şekil 8’de sayısal sonucu gösterilen NO
emisyonunu, deneysel sonuçtan %17 daha eksik
hesaplanmıştır.

NO Emisyonu

NO (gram)

4.00E-04
3.50E-04
3.00E-04
2.50E-04
2.00E-04
1.50E-04
1.00E-04
5.00E-05
0.00E+00
-20.00 -10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Krank Mili Açısı (KMA)

Şekil 10. Detaylı yanma mekanizması ile tam yükte
NO emisyonu

Deneylerde NOx egzoz çıkışında ölçülmüştür.
Ancak
NOx,
genişlemenin
ortalarına
doğru
donduğundan deneylerde ölçülen NOx değerleri de
diyagramlar üzerinde genişleme içinde gösterilmiştir.

PaSR modeli ile elde edilen düşük sıcaklık seviyeleri
bu model ile birlikte farklı bir NO mekanizması
kullanılmasını gerektirmektedir. Tablo 5’te verilen
mekanizma ile deneysel NO sonuçlarına yaklaşılmıştır.
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gösterilmiştir. Yakıt, Şekil 11’te gösterilen i düzlemine
doğru püskürtülmesine rağmen çevri hareketinin etkisi
ile, ii düzlemine doğru hareket etmektedir. iii düzlemi
bir önceki 45 derecelik sektörün son düzlemi (ii)’den
çıkıp modellenen sektöre gelen yakıt-hava oranını
göstermektedir.

Bu mekanizma ile tam yükte, %80 yükte ve %60 yükte
sırasıyla %-4, %1ve %8 hata ile deneysel NO değerleri
elde edilmiştir.
Şekil 11 ve 12’te geometrik modelin farklı düzlemler
ile kesilmesi ile elde edilen değişik krank açılarında
sıcaklık yakıt-hava oranı ve NO dağılımları
Sıcaklık oK

Sıcaklık o K

ii

i
iii

Şekil 11. Tam yükte ÜÖNS 12 KMA’da sıcaklık ve
yakıt-hava oranı dağılımları.
Sıcaklık oK

Şekil 12. Tam yükte ÜÖNS 17 KMA da sıcaklık ve NO
(kütle oranı) dağılımları

Sıcaklık oK

Sıcaklık oK

KMA=7

KMA=2

KMA=12

Şekil 13. Tam yükte tek basamaklı yanma mekanizması ile elde edilen sıcaklık dağılımları (Belirtilen Krank Mili
Açıları Üst Ölü Noktadan Sonradır).
Sıcaklık oK

Sıcaklık oK

Sıcaklık oK

KMA=2

KMA=7

KMA=12

Şekil 14. Tam yükte detaylı yanma mekanizması ile elde edilen sıcaklık dağılımları (Belirtilen Krank Mili Açıları Üst
Ölü Noktadan Sonradır).
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Tablo 5. Detaylı yanma mekanizması ve PaSR modeli ile kullanılan NO mekanizması
Reaksiyonlar
(1)N
+ CO2
(2)N2 + O
(3)N
+ O2
(4)NO + M
(5)NO + NO
(6)N2O + M
(7)N2O + O
(8)N2O + O
(9)N2O + N

=
=
=
=
=
=
=
=
=

NO
NO
NO
N
N2
N2
N2
NO
N2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

CO
N
O
O
O2
O
O2
NO
NO

C
C
C
C
C
C
C
C
E

+ M
+ M

Karşılaştırmanın yapılabilmesi amacıyla tek
basamaklı yanma reaksiyonu ve detaylı yanma
mekanizması ile sayısal çözümü sonucunda elde edilen
geometrik model sıcaklık dağılımları Şekil 13 ve Şekil
14’de verilmiştir. Tek basamaklı yanma reaksiyonu ile
adyabatik yanma seviyeleri olan 2800 K sıcaklık
değerleri elde edilirken, detaylı yanma mekanizması ile
elde edilen maksimum sıcaklık 2100 K civarındadır.

A
1.900E+11
1.800E+14
9.000E+09
9.640E+14
3.000E+11
1.300E+13
1.000E+14
6.920E+13
1.000E+13

b

E
3400.0 CGS
76100.0 CGS
6500.0 CGS
148300.0 CGS
65000.0 CGS
51600.0 CGS
28200.0 CGS
26630.0 CGS
20000.0 CGS

0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00

%80 yükte Silindir Basıncının Krank Açısına göre Değişimi
100

Deney sonucu
Püskürtme

Basınç (bar)

80

Sayısal Çözüm

60
40
20
0
-200

Yanma mekanizmasında kullanılan ilk global
reaksiyon dizel yakıtını (C14H28) C7H8O ve H2O’ya
ayırmaktadır. Deneylere daha uygun sonuçların elde
etmek için reaksiyon parametrelerinin kalibrasyonu
gerekmektedir. Yanma mekanizması ilk reaksiyonunun
çarpışma frekansı katsayıları, yanma başlangıcı basınç
ve
sıcaklık
değerlerinden
oldukça
fazla
etkilendiğinden, farklı yüklerde çarpışma frekansı
katsayısı değişmektedir. Değişik yüklerde PaSR ve
detaylı yanma mekanizmaları ile elde edilen silindir
basıncı değerleri ile NO emisyon değerleri Şekil 1517’da verilmiştir. Deneysel NO değeri tam yükte %80
ve %60 yükte sırasıyla 0.00195, 0.00115 ve 0,00065
gr’dır.

-100

-20

0

100

200

Krank Mili Açısı (KMA)
%80 yükte NO Emisyonu
1,20E-03

NO (gram)

1,00E-03

Deney
Sonucu

8,00E-04
6,00E-04
4,00E-04
2,00E-04
0,00E+00
-10,00
-2,00E-04

10,00

30,00
50,00
70,00
90,00
Krank Mili Açısı (KMA)

110,00

130,00

Şekil 16. %80 yükte silindir basıncının ve NO
emisyonunun krank açısına göre değişimi
%60 yükte Silindir Basıncının Krank Açısına göre Değişimi

Tam yükte Silindir Basıncının Krank Açısına göre Değişimi
120

60
Basınç (bar)

Püskürtme

80

Basınç (bar)

Püskürtme

Deney sonucu

100

Sayısal çözüm

60
40

20
0
-200

0
-100

Sayısal çözüm

40

20
-200

Deney sonucu

80

-20 0
Krank Mili Açısı (KMA)

100

-100

200

0
-20
Krank Mili Açısı (KMA)

100

200

%60 yükte NO Emisyonu
Tam Yükte NO Emisyonu
2,50E-03
1,50E-03

Deney
Sonucu

1,00E-03
5,00E-04
0,00E+00
-10,00
-5,00E-04

NO (gram)

NO (gram)

2,00E-03

10,00

30,00

50,00

70,00

90,00

110,00 130,00

Krank Mili Açısı (KMA)

Şekil 15. Tam yükte silindir basıncının ve NO
emisyonunun krank açısına göre değişimi

7,00E-04
6,00E-04
5,00E-04
4,00E-04
3,00E-04
2,00E-04
1,00E-04
0,00E+00
-1,00E-04
-10,00

Deney
Sonucu

10,00

30,00
50,00
70,00
90,00
Krank Mili Açısı (KMA)

110,00

Şekil 17. %80 yükte silindir basıncının ve NO
emisyonunun krank açısına göre değişimi
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Flames with Complex Chemistry, PhD Thesis,
Chalmers University of Technology, Göteborg.
[12]
Golovitchev V.I., Atarashiya, K., Tanaka, K.
and Yamada, S., (2003) Towards Universal EDCBased Combustion Model for Compression Ignited
Engine Simulations, JSAE, 20030181.
[13]
Tao, F., Golovitchev, V.I. and Chomiak, J.,
(2001). Application of Complex Chemistry to
Investigate the Combustion Zone Structure of DI
Diesel Sprays under Engine-Like Conditions,
Proceedings of COMODIA, Nagoya, Japan.
[14]
Tao, F. and Chomiak, J.,(2002) Numerical
Investigation of Reaction Zone Structure and Flame
Liftoff of DI Diesel Sprays with Complex Chemistry,
SAE Paper, 2002-01-1114
[15]
Taşkıran,
Ö.O.
(2004)
Gemi
Dizel
Motorlarında Karışım Oluşumunun Çok Boyutlu
Matematiksel Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul
Technical University.
[16]
Vulis, L.A. (1961) Thermal Regimes of
Combustion, McGraw-Hill Book Company, Inc, N-Y

5. Tartışma
Bu çalışmada dizel yakıt demetinin tutuşma ve yanma
süreçlerinin incelenmesi amacıyla değişik yanma
modelleri ve yanma mekanizmaları çok boyutlu
modellerde kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır.
Dec’in yanma modeliyle en uyumlu sonuç PaSR
modeli kullanılarak elde edilebilmiştir. Tek basamaklı
yanma mekanizması ile Zeldovich NO mekanizması
kullanılabilmekte ve deney ile elde edilen NO
emisyonu
değerleri
belirli
bir
hata
ile
bulunabilmektedir. Fakat ısı açığa çıkma hızı açısından
bu mekanizma hatalı netice vermektedir. PaSR modeli
ile birlikte detaylı yanma mekanizması kullanıldığında
deneysel sonuçlara daha uygun neticeler elde
edilmiştir.
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ÖZET:
Bu çalışmada, yakın gelecek dizel motor emisyon regülasyonlarını gerçekleştirebilecek egzoz gazı arındırma teknolojileri
ve bu teknolojilerin dizel motorlara uygulanması konusu incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Ağır vasıta, dizel motor egzoz emisyonları, emisyon arındırıcı teknolojiler

EXHAUTS EMISSION REDUCTION TECHNOLOGIES
FOR HEAVY DUTY ENGINES
ABSTRACT:
The aim in preparing this paper is to present the exhaust emission after treatment system technologies for achieving the near
future diesel engine emission limits and their possible applications on heavy duty engines.
Key Words: Heavy duty vehicle, diesel engine exhaust emissions, aftertreatment technologies

ekonomisi performansı
zorunludur

1. Giriş
Avrupa ve Amerika da, ağır vasıta dizel motor emisyon
seviyeleri için teklif edilen standartlar, özellikle NOx ve
PM emisyonlarında % 90’ın üzerinde bir azalma
içermektedir. Bu talebin sadece içten yanmalı motorun
yanma karakteristiğinin optimizasyonu ile karşılanması
mümkün değildir. Tek veya çoklu bir motor harici egzoz
gazı arındırma sistemi (partikül tutucular ve/veya DeNOx)
ve buna ek olarak ta gelişmiş elektronik kontrol sisteminin
kullanımı, teklif edilmiş olan limitlerin rekabetçi bir yakıt

ile

sağlanabilmesi

açısından

Bu makalede; motor hacmi, silindir başına 1 - 2 litre olan
motorlar için EU 4/5 ve US 2007 emisyon seviyelerini
sağlayacak dünya pazarı için en uygun emisyon arındırıcı
teknolojiler; termodinamik çalışma şartları, test sonuçları,
maliyet ve altyapı yatırım tahminleri baz alınarak
tartışılacak ve motor performansına etkileri incelenecektir.
2. Egzoz Emisyon Regülasyonları ve Teknolojik Çözüm
Senaryoları
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teknik açıdan memnun edici bir sonuç verecek hem de
pazar gereklerini karşılayacak bir emisyon azaltma stratejisi
olarak Şekil 1’de, EU emisyon seviyelerini sağlayacak üç
olası emisyon stratejisi ön görülmektedir.

Egzoz emisyonları yönünden bakıldığında, günümüzde
dizel motor geliştirmedeki en önemli kriterlerin başında
NOx ve PM emisyonları gelmektedir. Tablo 1’de gelecek 7
yıl için NOx ve PM emisyon limitlerinin Avrupa ve
Amerika’da ne şekilde değişikliğe uğrayacakları
gösterilmektedir. Sadece bir yıl öncesine kadar EU4
seviyesindeki aşırı düşük PM emisyon limiti (0,02 g/kwh)
tartışma konularının temelini oluştururken, bu gün US 2010
için önerilen 0,2g/bhp-h(0,27g/kwh) NOx emisyon limiti,
motor harici egzoz gazı arındırma sistemi ile ilgili
tartışmalara ek bir parametre olarak katılmıştır.

1.
2.
3.

EU IV, NOx azaltımı için motor kalibrasyonu +
PM azaltımı için partikül tutucu teknolojisi,
EU V, NOx azaltımı için SCR + PM azaltımı ile
partikül tutucu teknolojisi,
EU V, NOx azaltımı için SCR + PM azaltımı için
motor optimizasyonu

Amerika değerlendirmesinde ise (US’07 de); NOx azaltımı
için SCR + hemde PM azaltımı için DPF.
Tablo 1. Emisyon Regülasyonuna göre Teknolojik
Çözümler
Emisyon Regülasyonu
EU 4
EU 5
US 2007
NOx/PM
(g/kWh)
(g/bhp-h)
Teknoloji
HP-EGR + Tutucu
LP-EGR + Tutucu
SCR +(DOC)
EGR+
Tutucu+SCR
EGR+
Tutucu+NOx
Tutucu

3,5/0.02

2.0/0.02
0.2/0.01

S<50
S<50
S<50

S<50
S<50
S<15
Şekil 1. Emisyon Azaltıcı Stratejiler
S<15

Yukarıdaki senaryoda EGR için iki teknoloji ön plana
çıkmaktadır:
Yüksek başınç (HP)-EGR
Düşük basınç (LP)-EGR

HP : Yüksek Basınç
LP : Düşük Basınç
EGR : Eksoz Gazlarını Geri Besleme
SCR : Seçilebilir Katalitik Reaktör
S : Kükürt içeriği ppm
DOC : Dizel Oksidasyon Katalizörü

Yukarıdaki teknoloji senaryolarını destekleyecek homojen
dizel yanma sistemi (HCCI) ve alternatif yakıt çalışmaları
devam etmektedir. Bugün için, HCCI sistem hala
belirsizliğini korumaktadır. Oksijence zenginleştirilmiş
edilmiş alternatif yakıtlar etkileyici bir is azaltma
potansiyeline sahip olmakla beraber 2008’e kadar sadece
belirli pazarlerde kullanım şansı bulabilirler.

Tablo 1 de yukarıda belirtilen teknoloji senaryoları için
kükürt içeriği açısından gerekli olan minimum yakıt
kaliteleri de verilmektedir. Burada soru işareti, verilen
değerin henüz kesinleşmediğini ifade etmektedir.

Egzoz Emisyonu Azaltma Teknolojileri

Bu gün kullanılmakta olan yakıtların 50 ppm’lik kükürt
içeriği, katalizörlerin uzun süreli verimli çalışabilmeleri
için çok yüksek bir değerdir.

EGR ve Partikül Tutucular
Motor iç ölçütleri (yanma parametreleri vs) ve EGR sistemi
kullanarak NOx emisyonunu azaltmak PM emisyonunu
artırır. Bu da, sistemde partikül tutucu kullanımını zorunlu
kılar.

Bugün için, egzoz arındırma teknolojilerinde, yenilikçi bir
teknolojik gelişme olmaksızın yapılacak önemli ölçüde
NOx azaltımı, yakıt tüketimini aşırı derecede arttıracak ve
motor maliyetini çok fazla yükseltecektir. Bu nedenle hem

EGR ve Partikül tutuculı motor geliştirme
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•
•

•

•

Yanmanın, yüksek EGR oranlarında bile en düşük
PM emisyonu oluşturacak şekilde optimizasyonu.
Harici soğutmalı EGR sistemi
- EGR oranlarının karakteristiğine göre
kontrolü
- Düşük egzoz geri basıncı.
- Verimli ve güvenilir EGR kontrolü
Tüm çalışma şartlarında verimli çalışacak partikül
tutucu sistemi.

•
•
•

Rekabetçi bir yakıt ekonomisinin sağlanabilmesi için,
yanma zamanı üst ölü noktaya mümkün olduğu kadar yakın
bir yere ayarlanmalıdır. Sistemin bu şekilde dizaynı her
nekadar NOx emisyonu artıracak yönde rol oynasa da, tam
yükte %15’lik
EGR oranı NOx emisyonunu EU4
seviyesine ve hatta EU5 seviyesinin %20 üzerine kadar
indirmektedir.

Yağlama yağı içindeki is birikim hızının ve
miktarının artması.
Artan turbo verimi ile bereber, emme ve egzoz
basıç farkıda artacağı için EGR taşıma kayıplarıda
artar.
EGR oranının verimli kontrolu, sistemin kirlenme
derecesinden etkilenir, özellikle VGT ile kirlenme
miktarı daha da artmaktadır.
Partikül tutucu’ın sisteme dahil olması sistem
kontrolunun kompleksliğini daha da arttırır.
Ayrıca, tutucu’ın dolmasına bağlı olarak egzoz
geri basıncında oluşacak değişimler telafi
edilmelidir.

Düşük
basınç
EGR
sistemi
kullanılarak,
bu
dezanvantajların büyük bir bölümünden kaçınılabilir veya
etkileri minimuma indirilebilir.

Gelecek emisyon teknolojileri içinde tartışılan iki farklı
EGR uygulaması mevcuttur, yuksek basınç sistemi
kullanılan HP-EGR ve düşük basınç sistemi kullanılan LPEGR. Şekil 2’de yüksek basınç bypass-venturi sistemi
gösterilmektedir. Bu sistem, motor haritasında emme ve
egzoz arasındaki basınç farkının negatif olduğu noktalarda
bile basınç kayıplarını minimize ederek, EGR oranının
EU4 emisyon seviyesi için gerekli olan en uygun değere
ayarlanmasını sağlar.

Şekil 3. te düşük basınç EGR sistemi gösterilmektedir.
Düşük basınç EGR sistemi, egzoz gazını daha temiz olan
partikül tutucutan sonraki bölgeden alır ve Turbonun
kompresör girişine verir.

Şekil 2. Yüksek Basınç EGR Sistemi (HP-EGR)
Şekil 3Düşük Basınç EGR Sistemi (LP-EGR)

Sistemde yer alan değişken geometrili VGT (variable
geometry turbine) turbo ünitesi, VGT kanatlarının
değişkenliği sayesinde yüksek EGR oranlarına çıkılmasını
mümkün kılar.

PM tutucu ve/veya EGR, emme sisteminde mekanik
hasarlanmalardan ve korozyondan kaçınmak için düşük
sülfürlü (< 50 ppm) yakıt gereklidir. Korozyon riski,
özellikle soğuk hava koşullarında, NO2 formundaki
korozif asidin emme sisteminde dolaşması ile artar.

Yüksek basınç EGR sistemi, ham egzoz gazını kullanması
dolayısı ile aşağıdaki dezavantajlara sahiptir;
•

Düşük basıç sistemindeki is birikimi ve kirlenme
miktarlarının az olması partikül filtresinin de verimli

Egzoz gazı ile temas eden parçaların kirlenerek
tıkanması.
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Püskürtülen üre miktarına bağlı olarak, ESC ve ETC test
çevrimlerindeki 2 g/kWh lık NOx emisyon limiti kolaylıkla
sağlanabilmekte ve PM emisyonu limiti ise sadece motorun
yanma kalibrasyonu ile tutturulmaktadır. Egzoz gaz
sıcaklığının azalması ile SCR sistemin NOx dönüşüm
verimi de azalmaktadır. SCR teknolojisinde, ön katalist
kullanıldığı durumda bile, egzoz gazı sıcaklıkları 220 –
500°C sıcaklık aralığında olmalıdır. Başka bir ifade ile
SCR sistemin NOx dönüşüm oranı, gerçek kullanım
şartlarında, düşük yük ve düşük ortam sıcaklıklarında çok
fazla düşebilmektedir. Bu nedenle SCR sistem ile ilgili
geliştirme çalışmaları SCR sistemin çalışma sıcaklıklarının
daha düşük seviyelere çekilmesi konusuna yoğunlaşmalıdır.

çalışmasını sağlar. VGT miktarı ve EGR oranlarının ayrı
ayrı kontrolu ile sistemin kompleksliği azaltılabilir.
EU5 için optimize edilmiş kontrol stratejileri için EGR
oranı, tam yükte 20% , düşük yük bölgelerinde 30% ve
daha fazladır.
Yanma
Sonrası
Egzoz
Emisyonu
Teknolojileri ile NOx Azaltımı

Arındırma

NOx Tutucu Katalizör –İndirgeme Katalizörleri
NOx İndirgeme Katalizörleri, dizel motorlar tarafından
fakir yanma operasyonu sırasında dışarıya atılan NOx
emisyonunu azaltırlar. NOx filtre verimlerinin maksimum
olduğu zaman zengin ve fakir çalışma bölgeleridir. NOx
katalizörünün verimli kullanılabilmesi için yanma zengin
karışım şartına göre optimize edilmelidir ki bu da ihmal
edilemeyecek miktarda bir yakıt tüketimi artışı meydana
getirmektedir. Calışma sıcaklığı ~ 100°C dir.
NOx Tutucu Katalizöründe, belli bir NOx yüklenmesine
ulaştığında, motor yönetimi, katalizörün rejenerasyonu için
bir kaç saniyeliğine zengin hava yakıt karışım oranlı egzoz
gazı ile çalışma seçeneğine geçirir.
NOx filtre sistemleri yakın geçmişte dizel motorlu yolcu
araçları için geliştirilmiş ve çok iyi netice vermişlerdir.
Kesin olmamakla beraber gelecekte bu sistem bu formatı
ile ticari araçlara da uygulanacağı tahmin edilmektedir.

Şekil 4. Test Sonuçları: EU5 seviyesi SCR’li Ağr Hizmet
Aracı

Yapılan deneyler, NOx tutucu sistem uygulamalarının daha
zor ve sistem maliyetinin çok daha yüksek olacağını ortaya
koymaktadır.
NOx
tutucu
sistemlerin
sağlıklı
çalışabilmesiiçin gerekli yakıt kalitesi (kükürt < 10 ppm ;
~3 ppm) dir.

Bütün Teknolojik Çözümlerin Birlikte Kullanımı
Özellikle, US 2007 regülasyonu için bugün tartışılan
emisyon limit değerleri kabul edilirse, (NOx=0.2 g/bhp-h,
PM=0.01 g/bhp-h), bu değerlerin yakalana bilmesi için
yukarıda sözü edilen bütün teknolojilerin birlikte kullanımı
söz konusu olacaktır. Şekil 5’de EGR + PM tutucu +
DeNOx sistemin birlikte kullanımı gösterilmektedir.

DeNOx ile SCR
Seçici katalitik sistem (SCR) çok detaylı bir gelişim süreci
geçirmektedir. Test çevrimindeki sıcaklık seviyelerine bağlı
olarak, NOx dönüşümü oranı geçici rejim şartları şartlar
altında bile %80’in üzerinde gerçekleşmektedir. Ulaşılan bu
yüksek verim, baz motorun yüksek yakıt ekonomisi (ki bu
durum CO2 emisyonlarının azalmasını da sağlar) ve düşük
PM emisyonu kriterleri esas alınarak kalibre edilmesine
imkan tanımaktadır. SCR system sahip olduğu yüksek yakıt
ekonomisi ile özellikle Avrupa pazarında yüksek talep
görmektedir. SCR sistem, her türlü yakıt (sülfür > 15 ppm )
ile performans kaybına uğramadan çalışır. Şekil 4’te 12
litre EU5 ağır vasıta dizel motorunun egzoz emisyonu ve
yakıt ekonomisi ile ilgili test sonuçları gösterilmektedir.

Bu stratejide, motor çıkışı NOx emisyonu; EGR vasıtası ile
2 g/kWh’in altına düşürülmeli ve NOx emisyonu azaltıcı
sistemlerin (SCR veya NOx tutucu) NOx dönüşüm verimi
de düşük veya yüksek egzoz gazı sıcaklıklarının hepsinde
% 90’ın üzerinde olmalıdır. Bu kriterler göz önüne
alındığında, tüm sistem parçaları üzerinde özellikle uzun
çalışma ömrü ve parça maliyetlerinin azaltılması yönünde
yoğun geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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maksimum çalışma eğrisi ‘’surge line’’ hem de izin verilen
maksimum türbin devri arttırılacaktır.

Şekil 5. US Ağır vasıta dizel emisyon standardlarını
yakalamak için arındırma startejisi.
Motorun Tasarımı Yönünden Sonuçları
Baz motorda, hava sistemi, yakıt enjeksiyon sistemi, yanma
sistematiği, motor parçaları ve OBD sistemi egzoz emisyon
azaltımı için ayrı ayrı ele alınmalı en uygun değerlerin
temini için optimize edilmelidir.

Şekil 6. Turbo haritasında deniz seviyesi ve yüksek
rakımda çalışma karakterisliğinin gösterimi
LP-EGR, yüksek kütle debisi ve yüksek kompresör giriş
sıcaklığı (özellikle yüksek rakımlı çalışmalarda) şartlarında
çalışır bu nedenle de kompresör çıkış sıcaklığı 200°C
üzerine çıkar ki bu bugün için kullanılan kompresör
çarkları için limit sıcaklık değeridir.

Hava Sistemi - Turboşarj
Hava ihtiyacı açısından emisyon arındırma teknolojileri
incelendiğinde;

HP-EGR, emme supapları öncesinde oluşacak yüksek
sıcaklıkların bertaraf edilebilmesi için, kompresör çıkış
basıncının veya türbin öncesindeki basıncın artırılmasını
gerektirir. Motor hava giriş sıcaklığı, LP-EGR sistemdeki
ile karşılaştırıldığında daha yüksektir çünkü arasoğutucu
sonrasında daha yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı emme
havası ile karıştırılır.

SCR teknolojisinin hava sistemi ile ilgili her hangi bir
talebi yoktur. NOx filtreleri, yakıt tüketimi konusundaki
dezavantajlarını azaltmak için rejenerasyon periyodunda
hava kütle debisini azaltacak bir ek kontrol stratejisine
ihtiyaç duyarlar.
EGR uygulaması maksimum güç değerini ve yüksek
rakımdaki motor performansını olumsuz olarak etkileyecek,
turboşarj sisteminin kompresör tarafındaki basınç ve
sıcaklıkları artacaktır (soğutmalı EGR’da da). Bu nedenle
termik verimin maksimuma çekilebilmesi için, EGR
oranlarının mümkün olduğu kadar artırılması (tam yükte
%20 den büyük olmalı) ve hava fazlalık katsayısının
yüksek değerlere ayarlanması gerekmektedir. Şekil 6’da,
bu davranış, bir kopresör haritası üzerinde LP-EGR, HPEGR ve EGR’siz motor için karşılaştırmalı olarak
gösterilmiştir.

Girdap Seviyesi
SCR’li ve yüksek basınç yakıt enjeksiyon sistemli
motorlarda düşük girdap veya devinimsiz hava emiş sistemi
kullanılmalıdır. EGRli motorlarda, partikül filtrelerinin
kullanıldığı durumda filtrenin rejenerasyon sıklığının
uzaması ve çabuk tıkanmaması için yanmanın motor
çıkışında düşük is emisyonu verecek şekilde optimize
edilmesi gerekir. Bu nedenle, girdap oluşturularak yüksek
EGR oranlarındaki çalışma bölgelerinde yanma iyileştirilir.
Yeni motor kavramında motor sonrası egzoz gazı
iyileştirme sistemi kesinleştirilmediği için motorun girdap
şiddetinin seçimi ile ilgili de bir kesinlik yoktur. Fakat bu
durum bir problem oluşturmamaktadır. Zira girdap
sonradan da basit bir tasarım düzenlemesi ile ayarlanabilir.

Bütün EGR’li sistemler, yüksek egzoz geri basıncı
oluşturmaları nedeni ile EGR’siz sistem ile aynı hava
debisine sahip olmak için, göreceli olarak daha yüksek
doldurma basıncı gerektirirler. Yüksek rakımdaki
çalışmalarda, bu basıncın istenen motor gücünü temin için
arttırılması gerekecektir. Sonuç olarak, bugünkü motorların
yüksek güç yoğunluğu göz önüne alındığında, hem
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SCRli motor, en iyi BSFC ve rekabetçi BMEP (ort. efektif
basınç) için kalibre edilirken, erken yanma şartında yüksek
maksimum ateşleme basıncına gerek duyar. EGR’li motor
daha önce de ifade etiğimiz gibi yüksek kompresör çıkış
basıncına ihtiyaç duyar.

Yakıt Enjeksiyon Sistemi ve Yanma
Genel olarak bütün motor sonrası egzoz gazı iyileştirme
sistemleri için motor çıkış emisyonlarının mümkün olduğu
kadar düşük seviyede olması istenmektedir. Partikül
filtrelerinin kullanıldığı durumda ise, motor çıkışındaki is
emisyonu için bir kısıt söz konusu değildir.

Artan maksimum ateşleme basıncı motor dizaynı üzerinde
değişiklikler yapılması ihtiyacını ortaya koyar ki bu ihtiyaç
sadece artan mekanik yüklerden kaynaklanmaz, aynı
zamanda yanma sonucu oluşan ısının açığa çıkma hızındaki
artıştan da etkilenir. Bu durum genel olarak; krank, piston,
yataklar, silindir kafası / blok yapısı, kafa contası ve
soğutma sistemi dizaynlarını etkiler.

Bu talepler özel geliştirilmiş yanma sisteminin kullanımını
zorunlu kılar ve enjeksiyon ekipmanı;
•

Enjeksiyon basıncı, enjeksiyon sistemine bağlı
olarak 1800 - 2000 bar

•

Enjeksiyon işlem sayısında ve zamanlamasında
maksimum esneklik, şartlarını sağlamalıdır.

Sistem Entegrasyonu / OBD
Motor yönetim sistemi yeni motor özelliklerine ve motor
harici egzoz gazı iyileştirme yapısına göre optimize
edilmelidir. Araç ömrünün sonuna kadar araç emisyon
seviyesinin başlangıçta onaylanan seviye mertebesinde
kalmasının sağlanabilmesi için
OBD motor kontrol
sistemine entegre olmalıdır. OBD, 2005’te EU4 ün devreye
girmesi ile beraber zorunlu hale gelecektir. Her hangi bir
DeNOx sistemde, NOx sensörü OBD içine dahil
edilmelidir. Üre –su- solüsyonu bazlı SCR sitemde, NH3 ve
üre sensörü gereklidir. Bu tip sensörler geliştirilmektedir
fakat dayanıklıkları kesin değildir. Gelecekteki en ciddi ve
büyük çalışma is filtresinin düzgün çalıştırılması ve
sensörlerinin EGR kontrolü ile kombine edilmesi
konusunda olacaktır.

NOx / is / özgül yakıt sarfiyatı ilişkisinin optimize
edilebilmesi için en az üç enjeksiyon işlemine ihtiyaç
vardır.Pilot enjeksiyon ile aynı NOx değeri için %2 BSFC
avantajı sağlanırken yanma gürültüsü de azaltılmış olur.
Ana enjeksiyondan sonra yapılacak post enjeksiyon, is
emisyonunun düşürülmesinde çok etkilidir (özellikle EGR
kullanılan sistemlerde). Şekil 7’de Ticari dizel motorda is
emisyon değerleri NOx ve EGR oranına bağlı olarak ve
geliştirilmiş yakıt enjeksiyon sistemi ile konvansiyonel
yakıt enjeksiyon sistemi karşılaştırılarak gösterilmiştir.

BÜTÜN SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Toplam motor / motor harici egzoz gazı iyileştirme sistemi
değerlendirme matrisi, EU2 motor ile ilgili teknolojiler
önem sırasına gore ağır ve orta hizmet motorları için 1 den
5 e kadar ağırlık faktörleri ile numaralandırılarak
sıralamışlardır.
EU2 motor ile ilgili teknolojilerin herbiri için ağırlık
faktörleri toplanır ve 100 değerine ayarlanır. Bu nedenle,
100 değerinin üzerinde çıkan sonuçlarda, teknolojik
geliştirme çabası ve maliyet EU2 seviyesinin üzerinde
çıkacaktır. Motor harici egzoz gazı iyileştirme sistemi
teknolojilerinin gelecekteki değerlendirmesinde bu ağırlık
faktörlerinin değişimini gözlemek te ayrıca ilginç olacaktır.

Şekil 7’de İleri yakıt enjeksiyon sistemi ve optimize
edilmiş yanma sisteminin is emisyonu üzerine etkisi
MOTORUN TASARIMI
Emisyon regülasyonları baz motor dizaynını sadece EGR
sisteminin paketlemesi yönüyle değiştirmez aynı zamanda
istenen daha yüksek ateşleme basıncı, yanma odası
duvarlarında artan ısıl yükler, EGR soğutucusu ve şarj
havası soğutucusunda meydana gelecek değişiklikler yönü
ile de değiştirir. Hem SCR hem de EGR maksimum
ateşleme basıncının belirli bir oranda artmasını talep eder.
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Tablo 2’de EU 4, EU 5 ve US 07 için gerekli olan
teknolojilerin değerlendirmesi yapılmaktadır.

LP-EGR+ Tutucu

EGR + Tutucu, 2-Kademe
TC

SCR + Tutucu

LP-EGR+ Tutucu + SCR

0

+

+

0

+

+

+

0

0

-

0

+

+

-

-

+

+

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

--

+

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

--

-

--

-

--

---

--

--

--

-

--

--

--

-

--

--

---

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

--

-

-

--

-

--

-

--

--

--

LP-EGR + NOx-Ads.+
Tutucu

SCR + Tutucu

-
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sistemler talep edilen sistem ömrünü bu güne kadar
sağlayamamışlardır.
Tablo 3’te ağır ve hafif ticari araç motorları için değişik
kriterler listelenmiş ve bu kriterlere ait ağırlık faktörleri
belirtilmiştir.
Ağır
Hafif
Vasıta Ticari
Performans
4
3
Yakıt Tüketimi
5
4
Pik ateşleme basıncı
3
3
Yüksek Rakımda Çalışma
4
3
Soğutma sistemi Yükü
3
3
Paketleme
3
4
Ömür
5
3
Gürültü
3
3
Sistem Entegrasyonu
3
3
Ek medya
4
4
Regülasyon Dışı Toksik
3
3
Maliyet
4
5
Zamanlama
5
5
5. Çok fazla önemli
3. Önemli
6. Önemsiz

( + ) EU2 ye gore bir geliştirme getiriyor ve maliyet olarak
bir düşme oluyorsa.
( 0 )Teknoloji EU2 ‘ye eşit ise
( - )Teknoloji EU2 ye gore daha maliyetli ve ileriye dönük
geliştirme çalışması gerektiriyorsa.

4. Çok önemli
2. Az önemli

İki motor kategorisi arasındaki farkın asıl sebebi genel
olarak kullanım profilleri ve yıllık yapılan kilometredir ki
bu da toplam çalıştırma maliyetini etkilemektedir.
Tablo 2 ve 3 teki sonuçlar değerlendirilerek, EU4, EU5 ve
US’07 için belirlenen arındırma teknolojilerinin ağırlıklı
puanları ön görülmüştür.
Puanlamada, teknolojilerin EU2 seviyesi için etkinlikleri
100 puan olarak ön görülmüştür.

1 den 5 e kadar olan değerler, toplam skorun hesabı için
verilmiştir.
Teknolojilerden, motor performansı, yakıt ekonomisi,
yüksek rakım performansı, pik ateşleme basıncı, soğutma
sistem
yükü,
sistem
integrasyonu
yukarıda
değerlendirilmişti.

Tablo 4’te EU4, EU5 ve US’07 için belirlenen arındırma
teknolojilerin ağırlıklı puanları verimiştir.

Ek kriterlerin ağırlık faktörlerinin belirlenmesinde
aşağıdaki değerlendirmeler baz alınmıştır.

Tablo 4. Emisyon Arındırma Teknolojilerinin Mukayese
Katsayıları

Kirlenme, emiş sisteminde birikinti oluşumu ve yağ
içindeki partikül değeri problem olarak tariflenmiştir. Bu
problemlerin her ikisi de HP-EGR, LP-EGR ( az
miktarda) ve SCR sistemlerinde kendilerini gösterir.
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LP-EGR+ Tutucu

SCR

SCR + Tutucu

LP-EGR+ Tutucu

EGR + Tutucu, 2-Kademe
TC

SCR

SCR + Tutucu
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82

78

83

91

82

68

63

LHD

77

83

89

79

79

82

89

79

66

64

TEKNOLOJİ

Paketleme problemi, yerleştirme yeri sorunu ve soğutma
sistemi adaptasyonu, bütün egzoz gazı arındırma sistemi
teknolojilerinin ortak sorunudur. Bu sorunlar özellikle SCR
+ PM tutucu sistemlerde ön plana çıkar.
Motorun ve egzoz gazı arındırma sisteminin ömrü, PM
tutuculı bütün sistemlerde düşmektedir. Özellikle EGR +
PM tutucu + rejenerasyon sistemi birlikteliği gerektiren

EU 5

HP-EGR+ Tutucu

EU 4

Çok düşük is emisyonu elde etmek için tam esnek yakıt
enjeksiyon sistemi ve 2000 bar
enjeksiyon basıncı
gereklidir.
Üzerinde en çok çalışma gerektiren konu, EGR + PM
tutucu sisteminin ömür ve çalışma veriminin sürekliliği dir.
Bu amaç ile baz motor üzerinde aşağıdaki geliştirmeler
yapılmalıdır.

Gelecek teknolojilerinin tümü, kompleks yapıları ve
maliyetleri nedeni ile EU2’ye göre daha kötü olarak
değerlendirilmişlerdir. SCR her motor katagorisi ve her
emisyon değerine göre (EU4 ve 5) avantaja sahiptir. SCR
teknolojisi pek çok kriterde tutucu teknolojisine gore
avantaja sahip olmak ile beraber, çalışması ikincil bir
madde (üre) ve bunun için bir altyapı gerektirir.

Gelecekte, emisyon mevzuatlarında NOx indirgeme ve
filtrelemenin aynı anda uygulanmasını gerekli kılacak ek
değişikliler yapılabilir. Bu noktada EGR + tutucu ve SCR
+ Tutucu teknolojileri arasındaki puan fakı bir birine çok
yakın olacaktır ki bunun anlamı gelecekte SCR + PM
tutucu sistemi üzerindeki geliştirme çalışmaları önem
kazanacaktır.

-

HD Dizel Motorlar - Euro V & US 2007 için Tahmin
Edilen Maliyet Artışı

Alman hükümeti NEC 2001/81/EC direktifindeki NOx
seviyesini yarıya indirerek 1.0 g/kwh olarak belirledi.Daha
sonraki gelişmelerin ise 2010 için 0,5 g/kwh olacağı
bekleniyor. Bu nedenle egzoz gazı arındırma sistemlerinde
2008 – 2010 yılları arası ciddi teknolojik gelişmeler olacağı
tahmin edilmektedir.

Bugün için, HDD araçlarda, Euro III – Euro V & US ‘07
seviyeleri arasındaki emisyon arındırma teknolojilerinden
dolayı seri üretimde araç maliyetine yansıyacak ek
maliyetin 1500 – 3000 €/araç olacağı tahmin edilmektedir.
Yakıt tüketiminde %3 artış olması beklenmektedir. (Bu
artış sadece SCR için geçeli değil, aksine %3 -5 azalma
öngörülmektedir.)

CO ve HC emisyonları için özel önlemler düşünmeye gerek
yok.
Kesin PM limitlerinin 2008 yılı itibari ile belirlenmesi
gereklidir. Bu belirlemede DPF kullanılması zorunlu hale
geliştirilmelidir. 0,002 g/kwh ESC ve 0,003 g/kwh ETC
değerleri DPF olmadan da sadece NOx azaltıcılar ile
sağlanabilmektedir. EEV-2005 seviyesi PM teşviklerinin
belirlenip devreye girebilmesi için en erken tarih 01 Ocak
2005 olarak verilebilir.

Bağımsız Elemanların Maliyet Aralığı
Teknoloji
Dizel oksidasyon Katalisti
Sürekli Rejenerasyon Filtresi
(oksidasyon katalistsiz)
Katalitik Kükürt Filtresi
Seçici Katalitik Sistem
“Cleanup” oksidayon katalisti

Motor yanma karakterisliğinin filtre rejenerasyonunu
destekleyecek şekilde geliştirilmesi,
Egzoz gazı kütlesinin azaltılması ve ard
püskürtmenin geliştirilmesi,
Soğutma sistem veriminin artırılması,
Turbonun
kompresör
çalışma
aralıklarının
geliştirilmesi ve termik yük kapasitesinin artırılması
ile yüksek rakım performans kayıplarının giderilmesi
için 2 kademeli turbonun geliştirilmesi.

Maliyet
aralığı €
290 - 820
240 - 650
880 – 2250
340 – 2500
100 – 290

Binek araçlarda kullanıma geçilmiş olan partikül
tutucuların ilerideki emisyon hedeflerini yakalamakta
yeterli olacağı henüz kesin olmamakla beraber, ticari
araçlarda da seri üretimdeki yerlerini alacaklardır.

SONUÇLAR

HDD araçlarda, EGR + OXYCAT sistem Euro V emisyon
değerlerini yakalayabilirse imalatçılar HDD araçlarda
partikül filtreleri devreye almayabilirler.

Orta ve ağır hizmet motorları için gelecek Avrupa emisyon
limitlerinin yakalanabilmesi için kullanılacak emisyon
azaltma stratejileri içinde en avantajlı olan SCR gibi
gözükmektedir.
Fakat
sistem,
üre
alt
yapısı
gerektirmektedir.

Euro IV & Euro V emisyonlarını yakalamak için
muhtemelen EGR + DPF + DOC, SCR , SCR + DPF (DOC
li) + ileri aşırıdoldurma sistemlerinden biri kullanılacaktır.
EU üreticileri NOx tutucu kullanmak istememektedirler.

SCR nin baz motor üzerindeki etkisi diğer sistemlere göre
çok daha azdır:

Bugünkü beklenti, Euro V limitlerinin yakalanabilmesi
için, Üniversal olarak SCR nin kullanılacağı yönündedir.
Bazı üreticiler SCR’yi, DPF + DOC ve muhtemeler ileri
aşırı doldurma ile beraber kullanmayı planlamaktadırlar.

Yüksek performans için pik ateşleme basıncı 200 bar
incelenmelidir.
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Sadece bir üretici SCR’yi tek
başına kullanacağını
açıklamıştır. Bazı üreticiler SCR + EGR uygulaması
kullanmayı planlasalarda genel olarak EGR’nin HDD
araçlarda
kısa
ömürlü
bir
uygulama
olduğu
düşünülmektedir.
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DEVELOPMENT OF THE TÜRK TRAKTÖR DIESEL ENGINES TO MEET
TIER I OFF-HIGHWAY EMISSION LEVELS
Remzi ŞAHİN, Aydın GÜLTEKİN
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Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A. Ş.
Güvercin Yolu No. 111- Gazi 06560 Ankara

ABSTRACT
Extensive theoretical and experimental works have been done during the last few years to improve the emission
characteristics of the diesel engines produced in the Türk Traktör factory to meet to the market needs in addition to the
required limitations imposed by the Tier I off-road emission standards over the ISO 8178-C1 testing cycle. Improvements
over the turbulence characteristics of the air intake channels, using a new piston with a better combustion chamber profile
and adopting an efficient fuel-injection equipment were the important strategies to achieve these goals. New engines that
fulfill the Tier I standard requirements have been developed, certified and manufactured since January 1, 2003 and they are
now installed in the tractors distributed in Turkey.
Keywords: Diesel engines, Tractors, Emissions, Tier 1, ISO 8178-C1 test.

ÖZET
Pazar ihtiyacını karşılamak üzere Türk Traktör Fabrikasında üretilen dizel motorların emisyon karakteristiklerini, Tier I OffRoad emisyon standartlarını yerine getirecek şekilde geliştirmek amacıyla son birkaç yılda yoğun bir şekilde teorik ve
ISO8178-C1 test standardı uygulanarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Hava giriş kanallarının türbülans
karakteristiklerinin geliştirilmesi, yeni bir piston ile daha iyi bir yanma odası profili ve verimli yakıt enjeksiyonları
ekipmanlarının kullanılması bu hedeflere ulaşmadaki en önemli stratejiler olmuştur. 1 Ocak 2003’den beri Tier I
standartlarını yerine getiren yeni motorlar geliştirilmiş, yurt çapında onaylanmış ve üretilmiştir. Şu anda Türkiye’de bu
motorlarla donatılmış traktörler satılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dizel motorları, Traktörler, Emisyonlar, Tier 1, ISO 8178-C test.
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usually results in increased fuel consumption and particulate
emissions, and vice versa.

1. INTRODUCTION

16

Specific Emissions (g/kW-h)

The most important exhaust gases that are produced as a
result of combustion in diesel engines and considered as air
pollutants are Particulate matter (PM), Nitrogen oxides
(NOx), Hydrocarbons (HC), and Carbon monoxide (CO).
These pollutants have severe effects both upon human
health and environment.
Over the past few years, the need to conserve energy
resources and concerns with the environment have forced
the limitations imposed by the local legislative authorities to
become increasingly strict in order to contribute to reducing
emission levels of combustion-generated pollutants. The
major markets of the world have regulations to control these
harmful emissions of diesel engines in off-highway engines
in order to protect the environment, the health and comfort
of their people. As an example, current and proposed future
regulations within the EU are shown in Appendix 1 [1]. The
EU standards are broadly harmonized with the requirements
in the USA and Japan.

55HP
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The concern over the emission characteristics of the
currently produced engines in Türk Traktör emerges after
the announcement of the Turkish Ministry of Industry that it
will adopt the Tier I and Tier II emission regulations for offroad 75-130 kW (100-175hp) tractors in Turkey parallel to
its application in European Community. Tier I regulations
have already come into force in Turkey on January 1, 2003.
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0.88

Stage I 6.50

9.20
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To evaluate the emissions characteristics of the existing
non-emissionized engines there was a need to run some
baseline tests. The results of these tests are shown in Figure
1. After measuring the emission values of these engines, it
was understood that they did not satisfy even the Tier I
requirements. To save time and cost, it was thought that it is
much better to redesign existing engines to comply with the
regulations rather than designing a completely new ones.

Figure 1. Emission levels of the non-emissionized Türk
Traktör old diesel engines.

2. TECHNICAL APPROACH

The basic factors that affect the formation of diesel PM are
unmixed fuel amount during ignition, the stoichiometric
ratio during firing and temperature [3]. So, generally
speaking, PM emissions can be reduced by improving the
fuel-air mixing process. Improving the fuel-air mixing leads
to faster and complete burning of the fuel and air and hence
improved combustion. Mixing rate is enhancing by
improved fuel atomization using smaller fuel droplets with
suitable swirl motion in the combustion chamber. Smaller
fuel droplets are achieved by using smaller nozzle holes
besides the use of higher-pressure injection pump.

To meet the required emission regulations with costcompetitive DI diesel engines, while maintaining their main
advantage of favorable fuel consumption compared to IDI
diesel or gasoline engines, basically, efforts was required to
break the NOx/FC/PM tradeoff of conventional DI diesel
engines [2].

The ultimate goal of Türk Traktör was to reduce all the
exhaust gas emissions at the same time keeping the fuel
consumption (FC) on an acceptable level. The critical point
was reducing NOx and particulate emissions together, since
DI diesel engine normally suffers from relatively high NOx
emissions and a strong relationship between particulate,
NOx and fuel consumption rate. With conventional
development strategies, an improvement in NOx emissions
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in these ports. So, there was a need to decrease this swirl
level. Modifications was made in one existing head to
adjust the swirl level to a value of turbulence number 2.0.
Re-shaping the air intake channels to reduce swirl did this.

NOx is formed mainly at high combustion temperature. So,
NOx emissions can be reduced by basically reducing the
combustion temperature [4]. Delay in fuel injection timing
and reduction in injection pressure leads to temperature and
hence NOx emission reduction.

Swirl value affects directly the combustion efficiency by
influencing the homogeneity of the fuel-air mixture. Having
a swirl level that match the FIE and the combustion bowl
profile will improve the fuel-air mixing process. Improving
the fuel-air mixing process leads to a considerable reduction
in smoke, CO, and PM emissions.

Of the several sources of HC emissions, combustion
chamber crevices appear to be the major contributor to
engine-out HC emissions under fully warmed engine
conditions [5]. The piston upper crevice volume is the main
contributor to engine-out HC emissions. Chamfering the
piston crown or reducing the top-land height and/or the
volume behind the top compression ring result in significant
reduction in HC emissions.

3.2 Combustion chamber modification
In order to achieve good combustion at retarded timings,
there was a need for a new combustion chamber that can
provide improved mixing at and near the TDC, thus
allowing NOx control whilst maintaining low PM emissions
beside lowering also the HC and CO emissions.

Alkidas et al. [6], using a production 1.9L four-cylinder
engine, found that decreasing the top-land height from 6 to
3 mm, which resulted in a reduction in piston crevice
volume of about 47%, resulted in an overall decrease in
engine-out HC emissions of 22%. Chamfering the piston
crown is a most effective way to reduce engine-out HC
emissions. The achieved reduction appears to be of two
possible effects:
a. Chamfering allows the flame to propagate easier into
the crevice volume as a result of smooth entrance
transition section.
b. The outflow of gases from the crevices into the
combustion chamber is directed away from the cylinder
wall towards the hot bulk gases, thus improving their
mixing and subsequent oxidation.

Theoretical information combined with engineering
judgement and experience was used to identify the
requirements of the bowl size, shape, and position relative
to the injection nozzle tip. An offset reentrant bowl type has
replaced the omega type combustion bowl that was using in
the non-emissionized old diesel engines. A schematic
description of both bowls is illustrated in Figure 2.
The reentrant type of combustion chamber having a bowl
diameter of 48.2 mm, a projection of 5.6 mm at the entrance
of the bowl has been selected because of its capability of
retarding injection without causing a large increase in the
exhaust PM. With a reentrant chamber of suitable design, a
large reduction of PM, especially those of the solid fraction,
may be accomplished even when the injection is retarded,
thus the simultaneous reduction of PM and NOx may be
attainable [7]. The reentrant flow is reinforced by the
reentrant section thereby creating a strong turbulence in the
bowl and promoting the fuel-air mixing at the microscopic
level.

In order to achieve both lower NOx and lower PM
emissions, it was decided to modify the existing engine to
improve the combustion process while operating the engine
in suitable retarded fuel injection timing. Based upon our
previous assessment, improvements over the turbulence
characteristics of the air intake channels in the engine
cylinder head, building a better combustion chamber shape
in the piston, adopting high-pressure fuel injection pump
and nozzles with small holes and using a turbocharging
system were the important modifications decided to be
implemented on the existing engine to achieve our goals.

A reentrant chamber with small projections is preferred
partly because the thermal attack is less and partly because
the emission of HC and smoke are lower under light loads
and no load. The excessive inclination of the sidewall of the
bowl leads to smokier exhaust and a lower power output.

3. SCOPE OF WORK

The offset characteristic of the chosen bowl provides the
possibility to position the combustion bowl central to the
injector tip thus giving equal path for each fuel spray and
hence equal penetration and delay period.

3.1 Cylinder head modification
In order to assess the suitability of the swirl level of the
intake ports of the existing engines, the port characteristics
(swirl value and flow coefficient) were measured on a
steady state blowing rig. The existing intake ports in the
non-emissionized engines have a steep ramp helical type
characterized with high turbulence level. Swirl level
classified as IVECO turbulence number 3.0 was measured
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It is known that as the injection pressure is increased the
penetration and the cone angle of the fuel spray increase,
thereby increasing the spray volume and the rate of air
entrainment into the spray zone, in addition to forming finer
and more uniform droplets. Due to the increase in the rate
of air entrainment, the high-pressure injection decreases the
burning period. This favourably decreases the PM, but also
it leads to an increase in NOx emission in the exhaust.
Furthermore, it is pointed out that a high pressure injection
makes the PM and smoke less sensitive to the injection
timing, permitting the retarded injection which is favourable
to reduce NOx at an allowable exhaust PM and smoke
concentration [8].
The conventional pump-pipe-nozzle system of fuel injection
equipment was used in the non-emissionized engines.
Working together with BOSCH, the worldwide supplier of
mechanical diesel fuel injection system, an advanced High
Pressure Rotary Distributor Pump has been identified to be
the optimum build of VE fuel injection pumps for this
application.
BOSCH improved the design of the old VE series of rotary
distributor pumps to the new high pressure rotary distributor
pumps to ensure that diesel engines will comply with the
stringent emissions legislation. The improved pumps
accomplish this task by using high injection pressures and
controlling the injection timing and fuelling rate. The high
pressure pump provides a consistent injection pressure
between 400 and 1350 bar, which is independent of engine
speed and ensures that fuel is injected at a constant high
pressure. This new pump design is applicable to a wide
range of power output and a number of cylinders, as well as
accommodating naturally aspirated or turbocharged
engines.
After delaying the injection timing, starting difficulties were
a risk, especially under cold conditions. So, the new pumps
may be equipped with a cold advance mechanism to provide
additional timing advance during starting and cold
operation. Once the engine has started, the mechanism is
de-energized.

Figure 2. Schematic description of piston bowls of
emissionized and non-emissionized engines.
3.3 Fuel injection equipment (FIE) selection
It is a well known fact that injection system characteristics
are one of the most important factors influencing the
emissions and performance of the DI diesel engines.
Investigations have shown that there is an optimum
injection nozzle hole area and fuel injection rate for each
load and speed point in the engine-operating map. The
correct combination of both enables the best engine
performance and emissions to be achieved at each
condition.

4. EXPERIMENTAL WORK
4.1 Engine and measuring systems
Experimental data was used to evaluate the emission levels
of the modified engines and to suggest areas for future
improvement. The experiments were carried out in the R&D
engine test laboratory of the Türk Traktör. Four prototype
engines equipped with the new FIE system and all the new
and modified parts were manufactured and prepared for
emission testing. During the test all engines were fitted, in
turn, to a steady state engine test bench and coupled to an

58

AC electric dynamometer and equipped with the
appropriate instrumentation for control and measurement of
operating conditions. The dynamometer is used to start the
engine and to absorb its power. Engines specifications are
summarized in Table 1 and detail description of the
measuring devices are given in Table 2.

O2
HC
NOx
Particulate

4.2 Test Procedures
All tests for emission measurement were carried out in
accordance with the 8-mode ISO 8178-C1 test procedures.
Each engine was run over three complete 8-mode tests to
ensure that the particulate sample weights were
representative and repeatable. The ISO 8 mode test cycle is
shown in Table 3.

Gaseous emissions including CO, CO2, O2, HC, and NOx
were measured by a HORIBA MEXA-7100D emissions
measuring system and a HORIBA MDLT-1300 partial
dilution mini-tunnel was used for particulate emissions
measurement. Filters (Pallflex T60T20) were used to
sample the PM. Blank and charged filters (after 10 min)
were weighted in a Sartorius M5P analytical balance with
10 mg resolution.

Prior to each 8 mode test the particulate tunnel and
sampling system were conditioned at 55-60 oC to ensure
that any unburned deposits acquired from running at light
load were burned off and that conditions were repeatable
from test to test. Tunnel temperatures were established at
each condition prior to commencing sampling and were
held at 0.5 oC throughout the sampling period close to, but
below, 52 oC.

To eliminate the effects of fuel composition on the obtained
emission levels, reference fuel is used in the experiments.
The reference fuel used in the tests was BP low sulfur diesel
fuel. The specifications of this fuel are given in Appendix 2.
Table 1: Engines Specifications
Engine Parameter
Cylinders
Bore (mm)
Stroke (mm)
Capacity (liters)
Compression ratio
Weight (kg)
High idle speed,rpm
Low idle speed, rpm

80HP
4
104
115
3.908
17:1
381
2770
650

Horsepower Range
70HP 60HP
3
3
100
100
115
115
3.613 2.930
17:1
17:1
385
317
2770
2770
650
650

MPA – 722A
FIA – 725A
CLA – 725 A
HORIBA MDLT-1300

Table 3: ISO 8178-C1 8 Mode test cycle -Tests modes and
weighting factors:
55HP
3
100
115
2.710
17:1
310
2770
650

MODE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Table 2 : Measuring systems details

SPEED
Rated
Rated
Rated
Rated
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Low-Idle

TORQUE
%
100
75
50
10
100
75
50
0

Weighting
Factor
0.15
0.15
0.15
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15

5. RESULTS
Test Equipment
Engine test bed
Dynamometer
Torque
measurement
Fuel flow
measurement
Smoke
Airmeter
Pressure
Temperatures
Gas emissions
CO, CO2

Type
RICARDO
McClure Limited GD4000 AC215
Load cell with digital readout

Certification tests over the ISO 8178-C1 8 mode were done
on four prototype engines that have been developed and
produced in Türk Traktör as explained in the previous
sections. The certification process was carried out in the
presence of inspectors from the Vehicle Certification
Authority of the Turkish Standards Institute. The emission
levels of the four engines as obtained in these tests are
shown below in Figure 3. All the four engines satisfy the
emission levels as proposed by the Stage I limits.

AVL 733 S Dynamic fuelmeter
AVL 415 sampling smoke meter
Cusson laminar air flowmeter
Digital pressure transducers
NiCr-Ni Thermocouples
HORIBA MEXA-7100D
AIA – 721A
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Figure 3. Emission levels of the emissionized Türk Traktör
new diesel engines.
6. CONCLUSION
The non-emissionized diesel engines produced at Türk
Traktör were modified to meet the required standard
Turkish, European and USA first stage off-highway engine
legislation. The emission levels of some prototype engines
representing the Türk Traktör new diesel engine series were
measured according to ISO 8178, test cycle C1. The
measured emissions levels were found to be lower than
required limits. These new engine type were locally
certified and they are now installed in the tractors sold all
around Turkey.
At the same time, the new engine series offer extra features
to customers in efficiency, economy and operational
comfort. These new engines offer improved performance
and improved economy. In particular, power and torque
levels increased by 5-10 % over earlier models while fuel
consumption rate reduced by around 5 %.

60

Stevenson, J. “Clear advantage” International 2003:
Industrial Vehicle Technology, Off-Highway Edition,
pp.38-40, 2003
Parker, R. F., “Future fuel injection system
requirements of diesel engines for mobile power.”,
SAE paper No. 760125, 1976.
Kamimoto, T., et al. “Effect of high injection on soot
formation processes in a rapid compression machine to
simulate diesel flames.”, SAE paper No. 871610, 1987.
Ikegami M., Fukuda M., Yoshihara Y., Kaneko J.,
“Combustion chamber shape and pressurized injection
in high-speed direct injection diesel engine.”, SAE
paper No. 900440, 1990.
Alkidas, A. C., Drews R. J., Miller, W. F., “” Paper No.
952537, SAE Transactions, Journal of Engines, Vol.
No. 194, pp. 2437, 1995.
Alkidas, A. C., “ Combustion chamber crevices: the
major source of engine-out hydrocarbon emissions
under fully warmed conditions.”, Progress in Energy
and Combustion Science, Vol. No. 25, pp. 253-273,
1999.
Saito, T., et. al. “ Effects of combustion chamber
geometry on diesel combustion.”, SAE paper No.
861186, 1986.
Miller, K., “Pump evolution meets emissions
standards.”, OEM Off-Highway, pp. 138-142, March,
1996.

APPENDIX 1
Details of the European regulations for non-road tractor engine emissions
- limits (g/kW-h) and dates - *

PHASE
Stage I
(Tier 1)
Stage II
(Tier 2)
Stage
IIIA
(Tier 3)
Stage
IIIB
(Tier 4)

Category
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
A
B
C

130-560 kW
75-130 kW
37-75 kW
18-37 kW
130-560 kW
75-130 kW
37-75kW
130-560 kW
75-130 kW
37-75 kW
130-560 kW
75-130 kW
37-75 kW

Application
Date
01.07.2001
01.07.2001
01.07.2001
01.01.2002
01.07.2002
01.07.2003
01.01.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2011

CO

NOx

HC

PM

5.0
5.0
6.5
5.5
3.5
5.0
5.0
3.5
5.0
5.0
3.5
5.0
5.0

9.2
9.2
9.2
8.0
6.0
6.0
7.0

1.3
1.3
1.3
1.5
1.0
1.0
1.3

0.54
0.70
0.85
0.80
0.20
0.30
0.40
0.20
0.30
0.40
0.025
0.025
0.025

4.0
4.0
4.7
4.0
4.0
4.7

* Stages I and II from EU Directive 1997/68 for test cycle ISO 8178.
* Stages IIIA and IIIB from EU proposal 2002/765 for proposed Non-road Transient Cycle.

APPENDIX 2
Analysis of BP low Sulphur Diesel fuel
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Test Parameter
Density at 15 oC, kg/cub.m
Flash point, oC
Sulfur, % wt.
Kinematic viscosity at 40 oC
Cetane Number
Initial boiling point, oC
Final boiling point, oC
Ash, % wt
Water content, ppm
Carbon residue, % wt
Particulate matter, mg/l
Gross calorific value, Kj/Kg
Net calorific value, Kj/Kg

Testing Method
ASTM D 1298
ASTM D 93
ASTM D 4294
ASTM D 445
ASTM D 613
ASTM D 68
ASTM D 86
ASTM D 482
ASTM D 1744
ASTM D 189
ASTM D 51419
ASTM D 1298
ASTM D 1298
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BP Low Sulfur Fuel
831.8
70
0.103
3.024
49.8
180
365
0.003
141
0.16
7.5
45.950
43.130
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EXAMINATION OF COMBUSTION CHARACTERISTICS OF AN HCCI
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ABSTRACT
Controlling the autoignition timing over a wide range of speeds and loads is challenging. Overcoming this challenge to
practical HCCI engines requires an improved understanding of the in-cylinder processes and how these processes can be
favorably altered by various control techniques. In the current study, a zero-dimensional thermodynamic model that
contains a simple heat release sub-model and an autoignition model was used in a predictive fashion to better understand incylinder processes and the efficiency potential of a natural gas engine in HCCI mode. The model was also used for
parametric studies to evaluate HCCI control strategies that can be tested on the research engine. The results indicated that if
initial conditions of the mixture are known precisely at intake valve closing, the autoignition timing is controllable. The
thermal efficiency close to 0.45 is possible with an IMEP range from 4 to 5 bar for the described engine, also.
Keywords: HCCI, Combustion modeling, Natural gas engine, Combustion phasing

emissions invariably result in increased hydrocarbons (HC)
and particulate matter (PM) emissions, and conversely,
strategies that reduce hydrocarbons emissions almost
always increase NOx emissions [1-3]. Recently a new
engine combustion concept that is homogenous charge
compression ignition (HCCI) has been subject of many
experimental and theoretical investigations [4-10]. Based
on this recently emerged concept, the most efficient and
clean IC engines can be built. Therefore, competitiveness
of IC engines can be extended well into this century.
The HCCI engine incorporates the best features of both
spark ignition (SI) and compression ignition (CI) engines.
The charge is premixed which minimizes PM emissions like
an SI engine and like a CI engine it is compression ignited
and has no throttling losses. Since entire mixture in the
cylinder reacts and burns in very short time, the losses due
to finite combustion period are also minimized. In addition,
if the mixture is sufficiently lean, the combustion

1. INTRODUCTION
In the last century, the development of internal
combustion (IC) engines has achieved a high level of
success. These engines have been gradually optimized for
best performance and emissions, and had an enjoyed
monopoly in the transportation and industrial energy needs
for a century. In the early years, increasing engine power
and engine working reliability were the most important
goals for engine manufacturers. Within the past three
decades, however, the regulation of exhaust emissions and
the inevitable decline of petroleum resources have brought
increased attention to development of clean and efficient
design of the engines. It is very clear now that conventional
IC engines subject to some difficulties to improve efficiency
while reducing emissions. Combustion strategies that
improve efficiency generally result in increased NOx
emissions.
Combustion strategies that reduce NOx
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details of experimental setup given in the previous works of
Soylu and Van Gerpen [15,19,20]. The Zero-D model
which was used for the present study was developed based
on the experimental data from this engine. It was assumed
that clearance volume of the engine can be varied for
compression ratio alterations and it was also assumed that
the pressure, temperature, and compositions of the mixture
are known precisely at intake valve closing.

temperature is so low that little NOx is produced, and
therefore the only remaining task is to reduce or eliminate
emissions of unburned HC and carbon monoxide (CO) [1012]. In summary the HCCI engine is promising the high
efficiency of diesel engines with virtually no NOx or PM
emissions.
Although stable HCCI operation and its substantial benefits
have been demonstrated at selected steady-state conditions
several technical barriers must be overcome before HCCI
can be widely applied to IC engines [13,14]. Controlling
autoignition timing over a wide range of speeds and loads,
limiting the heat release rate at high load operation,
providing smooth operation through rapid transient,
achieving cold start, and meeting emission standards are
challenging.
Overcoming these technical challenges to practical
HCCI engines requires an improved understanding of the
in-cylinder processes, an understanding of how these
processes can be favorably altered by various control
techniques, and the development and testing of appropriate
control mechanisms.
Mathematical engine models are valuable tools for
predicting and analyzing in-cylinder processes and allow
exploration of many engine design alternatives in an
inexpensive fashion. The models can be classified from
simple Zero-Dimensional (Zero-D) thermodynamic models
to sophisticated multi-dimensional (Multi-D) models [7]. If
Multi-D models coupled with detailed chemical kinetic
mechanisms are employed for engine design, a large
number of configurations need to be considered and
extensive computational resources are needed. To keep
computer utilization within practical limits, it is imperative
that the model be no more complex than absolutely needed.
By applying the Zero-D model to identify optimum
operating points, researchers can then use the Multi-D
model to determine the details of optimal HCCI combustion
for the best performance. Using both of the models and
engine experiments, the researchers can map anticipated and
actual performance under a variety of operating conditions.
In the present study, a Zero-D model that contains an
autoignition model was used in a predictive fashion to better
understand combustion characteristics and efficiency
potential of a natural gas engine in HCCI mode. The model
was also used for parametric studies to evaluate HCCI
control strategies that can be tested on the research engine.
The results indicated that if initial conditions of the air-fuel
mixture are known precisely at intake valve closing (IVC),
the autoignition timing is controllable.

3. ZERO-DIMENSIONAL THERMODYNAMIC
MODEL
The calculations began at bottom dead center (-180
degrees CA) where the cylinder contains a mixture of air,
fuel, and residual gases. The mixture was then compressed
until the initiation of combustion at a specified CA degree
(note that the independent variable, CA, is the crank angle
and defines the piston position relative to TDC in a cycle).
Until the start of combustion, the charge was modeled as a
single zone. With the initiation of combustion, the second
zone (burned zone) was created. The burned zone consisted
of the equilibrium products of combustion and both zones
were assumed to be at the same pressure at any CA. During
the compression period, the properties of the fuel, air, and
residual gas mixture were determined by a FORTRAN
subroutine FARG, which was written by Ferguson [16].
This program was modified to include a methane and
propane mixture as fuel. The equilibrium properties of the
burned mixture were determined using a version of the
FORTRAN subroutine PER developed by Olikara and
Borman [17]. The heat transfer rates for both zones were
determined using Annand’s heat transfer correlation [18].
The model was developed for prediction of end-gas
autoignition in a SI natural gas engine and it was modified
in this study for autoignition prediction in HCCI mode. The
model reproduced the pressure traces obtained from the SI
natural gas engine over a wide range of conditions
remarkably well and was very sensitive to propane fraction
of the natural gas, the mixture composition, and initial
temperature and pressure. The equations for the model
consist of energy equations for the unburned and burned
zones, a mass conservation equation, a volume conservation
equation, and two ideal gas equations. The details of the
model were given by Soylu and Van Gerpen [15,19-22] in
their previous works and can be summarized as follows:
n
d (muuu )
dQui
dVu dmu
=∑
−P
−
hu
dθ
dθ
dθ
i =1 dθ
n
d (mbub)
dQbi
dVb dmu
=∑
−P
+
hu
dθ
dθ
dθ
i =1 dθ
V = Vb + Vu
m = mu + mb
P = mbRbTb/Vb = muRuTu/Vu

2. ENGINE DESCRIPTION
The engine was assumed to have the same dimensions as
7.6 liter John Deere lean-burn natural gas engine. The
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

where the subscript “u” refers to unburned and “b”
refers to burned gas.
The heat release sub-model that was used for the present
work avoids attempting to predict directly the detailed
features of turbulent flame propagation. Instead, a Weibe
function was used to represent the burned mass fraction of
the mixture.

Xb = 1 −



exp  −




θ −θ 0 m 

 
a
 ∆θ  

 


θ = KOCA

∫

θ = −180

dθ
X 1 * P (θ ) − X 2 exp( X 3 / Tu (θ ))

=1

(7)

X1 = 0.985
X2 = 0.887
X3 = (-0.575 + (10.058*PR - 54.053*PR2))* Φ +
(1.456+(-8.703*PR+43.615*PR2))*7000 K
(8)

(6)

where P is the pressure, Tu is the temperature, KOCA is
the knock occurrence crank angle, X1 and X2 are the
experimental constants. The X3 is a function of propane
ratio (PR) in natural gas and the equivalence ratio (Φ) as
given in Equation 14. It was desirable to develop an
equation that is as simple as possible, however slight
variations in X3 causes significant variation in the prediction
of the KOCA because of the exponent term in the model.
Therefore the flexibility provided by Equation 14 was
preferred.

Where θ is the crank angle, θ 0 is the start of
combustion, ∆θ is the combustion duration, Xb is the
burned mass fraction, a and m are adjustable parameters
that determine the shape of the curve.

4. AUTOIGNITION MODEL
The studies in chemical kinetics of HCCI combustion
have indicated that HCCI ignition is controlled by hydrogen
peroxide (H2O2 ) decomposition [11,23,24]. Hydrogen
peroxide decomposes into two OH radicals, which are very
efficient at attacking the fuel molecules and releasing
energy, increasing the temperature of reacting mixture, and
setting in motion a chain branching sequence. Hydrogen
peroxide decomposition occurs at a temperature range
between 1050 and 1100 K. With high-octane fuels such as
natural gas, little heat is released prior to this main ignition
event at 1050-1100 K; however, with low-octane fuels
significant heat-producing reactions begin at temperatures
of about 800 K [24,25]. This fundamental chemistry of
HCCI autoignition and combustion is identical to the
chemistry of autoignition in SI engines [11,25,26].
The autoignition models that have been subject of
numerous previous study can be categorized as knock
integral, reduced model, and detailed chemical kinetic
model. The knock integral is the most basic approach to
predicting end-gas autoignition in SI engines [27-29]. The
integral represents the formation of some reaction
intermediate, which is assumed to build up to a critical
level. When this critical level is reached, the end-gas is
assumed to autoignite.
Recently, Soylu and Van Gerpen [15,20] have
developed a knock model for a SI natural gas engine. This
is the first published knock model that has been developed
based on a SI lean-burn natural gas engine. The model
considers variation of natural gas composition due to
propane addition and does not require extensive
computational resources. The model, which was developed
based on knock integral technique can be formulated as
follows:

THE EFFECTS OF AUTOIGNITION TIMING
AND HEAT RELEASE DURATION ON HCCI
COMBUSTION
For an HCCI engine, one of the most critical problems is
the control of autoignition timing. The start of combustion
is not directly controlled by spark fire or fuel injection as in
conventional engines. When the piston reaches its highest
point, the mixture is expected to autoignite from
compression heating.
The effects of the relative timing of the autoignition on
the cylinder pressure can be seen from Figure 1. In the
model, the heat release duration is assumed to be 10 degree
CA [12]. If the mixture autoignites at -10 degree CA or at
top dead center (TDC), the peak pressure is very high. Such
a high pressure can be beyond the design limit of
conventional IC engines and may easily cause severe knock
and potential engine damage. Starting from -10 degree CA,
every 10 degree CA shifts in autoignition time causes
almost 40% reductions in the peak pressures. In-cylinder
gas temperature has limitations, also. The temperature must
be sufficiently high for a complete combustion of the
mixture, but not so high to cause high levels of NOx
emission. As can be seen from Figure 2, the peak
temperature also rises with the earlier autoignition timing.
Considering the exponential temperature dependence of
NOx production, little increase in temperature may result in
significant amount of NOx production. If the mixture
autoignites at 10 degree CA, there are important advantages
in terms of the peak pressure, peak temperature, efficiency
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and, indicated mean effective pressure (IMEP) as shown in
Figures 1, 2, and 3. If the mixture autoignites earlier than
the 10 degree CA, both the efficiency and IMEP are
reduced. Increased heat transfer to engine coolant and
dissociation of product gases due to the higher gas
temperature are probably playing an important role in this
trend of the efficiency and IMEP. If the mixture autoignites
later than the 10 degree CA, the gases are expanding less
than that of the 10 degree CA, therefore, some of the useful
energy goes to exhaust and hence the efficiency and IMEP
are reduced.

The control of the heat release rate in an HCCI engine is
another challenging problem when compared to
conventional engines. HCCI engine does not have heat
release rate mechanisms of the conventional engines which
are the fuel-injection characteristics (rate-shaping), as in
diesel engines, or the turbulent flame propagation, as in the
spark ignited engine. The chemical kinetic plays an
important role in HCCI combustion [23-26]. The entire
mixture can autoignite instantaneously due to the
compression heating. Although the shorter duration of heat
release known to be advantageous for IC engines,
difficulties can be encountered if the mixture autoignites
close to TDC. Since the combustion process can be very
rapid and intense, it may cause severe knock, potential
engine damage, and very high levels of NOx emissions due
to the high temperatures. It has been proposed by
researchers that the heat release duration can be extended
significantly by partially stratifying the mixture temperature
and composition [25].
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Figure 1. Effect of the autoignition timing on the
cylinder pressure. (CR = 22, Tin = 480 K Pin = 1.0 bar, Φ =
0.5, Δθ = 10 degree CA)
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Figure 3. Effect of the autoignition timing on the
efficiency and IMEP.

2000

Temperature, K

Efficiency, %

20

0.45

1800

Figures 4 and 5 show model predictions of the cylinder
pressure and temperature at various heat release durations.
As can be seen from the figure the pressure is very sensitive
to the duration of heat release. When the heat is released in
1.5 degree CA starting from TDC, the pressure immediately
rises to about 110 bar although the equivalence ratio (Φ) is
0.5. In the other pressure traces the heat is released in 10,
20, 30, 40 and 50 degrees CA. If the heat is released in 30
degree CA, the peak pressure is about 60 bar which is 45%
reduction from the 110 bar. The reduction in the peak
temperatures with the increasing heat release duration is
also significant. Figure 6 shows effect of the heat release
duration on the efficiency and IMEP. As can be seen from
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Figure 2. Effect of the autoignition timing on the gas
temperature.
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the figure, the shorter duration of heat release does not have
significant advantages if the heat release starts at the TDC.
As mentioned in the previous paragraph, dissociation of
products and heat transfer are probably playing an important
role in the efficiency and IMEP as the gas temperature gets
higher.
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It is very well known that understanding chemical
kinetics is the key to controlling HCCI combustion. The
chemical reactions between the fuel and air start as soon as
they are mixed. During the intake and the beginning of the
compression stroke, the reaction rates are very low due to
the low temperature, however, the rates increase as the
mixture temperature increases through end of compression.
Dependence of the reaction rates to the mixture
composition, mixture temperature and pressure history,
which are unsteady during a typical engine operation,
makes combustion phasing challenging. However, by
knowing the initial conditions of the variables at the start of
compression, the autoignition time can be predicted.
Engine control and management system does not have any
control over fuel’s chemical structure, however, with the
recent advent of electronic engine control systems incylinder mixture composition, the temperature, and the
pressure are controllable with various design alternatives.
The recent development of engine control mechanisms such
as variable valve timing (VVT), variable compression ratio
(VCR), and exhaust gas re-circulation (EGR) control
mechanisms have potentials for controlling of combustion
timing [8,30-35]. Especially VVT and VCR, because of
fast time response, have potential to control mixture
pressure and temperature history cycle-by-cycle.
As can be seen from the Figures 7 and 8, the mixture
temperature and pressure histories are strongly affected by
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Figure 4. Effect of the heat release duration on the cylinder
pressure. (CR = 22, Tin = 480 K Pin = 1.0 bar, Φ = 0.5)
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12 shows the reductions in the IMEP and efficiency due to
the increase of EGR fraction of the mixture. The possible
reason for the reduced IMEP is reduced energy content of
the mixture with increasing EGR fraction. The reason for
reduction in the efficiency with increasing EGR fraction can
be attributed to reduced specific heat ratio (cp/cv) of the
mixture.

variations in the compression ratio. Therefore, a VCR
engine has the potential to achieve satisfactory operation in
HCCI mode over wide range of operating conditions
because the compression ratio can be adjusted as the
operating conditions change. Several techniques have been
proposed by researchers to obtain a VCR engine including
opposed-piston engine design, mounting a plunger in the
cylinder head [8,31]. Figure 9 shows the effect of
compression ratio on the IMEP and efficiency for a given
initial conditions. As can be seen from the figure there is a
compression ratio for given operating conditions where the
efficiency and IMEP are the maximum. The heat transfer
from the burned gases and the dissociations play an
important role on the combustion, therefore, increasing the
compression ratio does not always increase the efficiency
and IMEP. It should be noted that VVT can be used to
change the effective compression ratio of the engine
(compression after the intake valve closing), and therefore
VVT can achieve a similar effect on the cylinder
temperature and pressure histories.
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Increasing EGR fraction in the mixture increases the
temperature of entire mixture. Therefore by tuning EGR
fraction, the autoignition timing can be adjusted [30,34].
Figure 10 and 11 show the effect of EGR fraction on the
cylinder pressure and temperature. The EGR consist of
burned gases which are CO2, H2O, N2, and O2 for the
current calculations. These gases have different heat
capacity and chemical reactivity from the fresh charge,
therefore have different effect on autoignition timing and
heat release rate. As can be seen from the figures, increased
fraction of EGR results in earlier autoignition. However,
the advanced autoignition time does not necessarily result in
higher peak pressures and temperatures in this case. Figure
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Figure 9. Effect of compression ratio on the IMEP and
efficiency.
Figures 13 and 14 show the effects of supercharging on
the cylinder pressure and temperature at the same initial
temperature. As can be seen from the figures the
autoignition time tends to be advanced at the higher intake
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pressures. However, the peak pressures increase with
advanced autoignition timing so that the design pressures
can be exceeded. Therefore leaner mixtures or higher EGR
ratios can be employed when considering supercharging. It
is well known that supercharging is very useful to increase
engine power density. As shown in Figure 15 although the
efficiency remains the same, the IMEP is increasing
proportionally with initial pressure.

results in low peak pressure and temperature with high
efficiency. The low heat content of the lean mixture
reduces the peak temperature of combustion, thus reduces
NOx emissions. As the equivalence ratio is increased, both
the peak pressure and temperature increases significantly,
which can eventually leads to higher NOx emissions and
engine knock. Figure 18 shows the effects of equivalence
ratio on the IMEP and efficiency. As can be seen from the
figure, the IMEP increases with the equivalence ratio,
however, the efficiency does not show the same behavior.
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Figure 10. Effect of EGR on the cylinder pressure.
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One of the potential advantages of HCCI combustion is
that the lean limit of the mixture can be extended
significantly. As can be seen from Figures 16 and 17 the
lean limit of the mixture can be extended to 0.45 of
equivalence ratio for the given operating conditions which

Figure 13. Effect of initial pressure on the cylinder
pressure. (CR = 20, Tin = 470 K, Φ = 0.5, Δθ = 10 degree
CA, Pin = 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 bar)
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The use of fuel mixtures is another method of
controlling autoignition time. Additives, such as nitrates
and peroxides, are used as cetane improvers in diesel fuels
to enhance its ignition quality. Alcohols are used as octane
enhancer in gasoline. In this work the effect of propane and
natural gas mixture on cylinder pressure and temperature
was examined. It has been explained in the previous studies
that if higher hydrocarbons mixed with methane, radical
species generation faster than that of methane alone because
of the greater reactivity of higher hydrocarbons [15,36].
Once a radical pool is established, the entire mixture
oxidizes more rapidly than methane alone. As can be seen
from the Figures 19 and 20, by tuning the propane fraction
of the mixture the autoignition time can be adjusted, also.
Figure 21 shows the effects of the propane fraction on
efficiency and IMEP. As can be seen from the figure both
the IMEP and efficiency decreases slightly with propane
addition to the mixture. The reason for reduction in the
efficiency and IMEP is advanced autoignition time.
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temperature.

Effect of initial pressure on the gas

IMEP, bar

A Zero-D model incorporated with an autoignition
model to examine the combustion characteristics,
combustion phasing strategies and the efficiency potential
of a natural gas HCCI engine. The following conclusions
can be drawn from the current work:
1. If the mixture autoignites and releases its energy in a
short duration at TDC when the volume is minimum, the
cylinder pressure and temperature instantaneously rises to a
maximum that may be over design limitations. In this case
the heat transfer from the burned gases and dissociation of
the product gases play an important role on the combustion
so that the efficiency and IMEP may decrease. In addition
severe knock, which may cause extensive engine noise and
damage the engine components, and very high level of NOx
can be observed.
2. Combustion can be phased effectively with the
control techniques such as VVT, VCR, and EGR if initial
conditions of the mixture at IVC are known precisely.
However, increased EGR fraction of the mixture reduces
the efficiency and IMEP.
3. Using of natural gas and propane mixtures is another
effective method to phase the combustion.
4. Since the lean limit of conventional SI engines can be
extended with HCCI, there is a great potential for low NOx
and high efficiency.
5. Supercharging and increasing the equivalence ratio
are effective methods to increase IMEP.
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DİZEL MOTORLARINDA BENZİN FUMİGASYONUNUN MOTOR
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ÖZET
Sunulan çalışmada; dizel motoru çevrimlerini; saf dizel yakıtı ve hafif yakıt fumigasyonu durumunda
hesaplayabilen bir paket bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu bilgisayar modeli Shahed ve daha sonra Ottikkutti
tarafından geliştirilen çok bölgeli termodinamik esaslı yanma modeline dayalı olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen
bilgisayar modelinin dizel motoru çevrimlerini yeterli duyarlıkta hesaplayabildiği belirlendikten sonra; program hafif
yakıt fumigasyonu için yeniden uyarlanmıştır. Hafif yakıt fumigasyonu için hazırlanan modelin, motor çevrimini yeterli
doğrulukta hesapladığına karar verildikten sonra değişik uygulamalar yapılmıştır. Sunulan çalışmada hafif yakıt olarak
benzin seçilmiştir. % (2-10) oranlarındaki benzin fumigasyonunun etkileri iki turboşarjlı motorda teorik olarak
incelenmiştir. Sonuç olarak; değişken ekivalans oranlarında benzin fumigasyonları durumlarında, her iki motorun
efektif güçlerinin arttığı, ayrıca sabit ekivalans oranlarında benzin fumigasyonu durumunda ise motorların efektif
güçlerinin, efektif verimlerinin artmakta ve özgül yakıt tüketimleri azalmakta olduğu ve bu fumigasyonu durumunda
yüksek sıkıştırma oranlı motorda yüksek devir sayısında % 2.6’lık ekonomiklik sağlanabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yanma Modeli, Yakıt Demeti, Benzin Fumigasyonu, Çok Bölgeli Termodinamik Model
EFFECTS GASOLINE FUMIGATION ON ENGINE CHARACTERISTICS IN DIESEL ENGINES
ABSTRACT
In the presented study, a software program has been developed to predict diesel engine cycles for neat diesel fuel
and light fuel fumigation. This model has been prepared basing on quasi-dimensional phenomenological combustion
model developed by Shahed and then Ottikkutti. The developed engine cycle model for neat diesel fuel is adapted for
light fuel fumigation by using new assumptions after accuracy control of this model is done. Then the developed model
for light fuel fumigation is proved to give correct results by using experimental results and then various numerical
applications have been done. In this study, gasoline is selected as light fuel. % (2-10) gasoline fumigation is
investigated theoretically by using two sample direct injection turbocharged diesel engines at two categories. At the end
it is determined that effective power increases in both engines at variable equivalence ratios, also effective power,
effective efficiency increase and specific fuel consumption decreases at constant equivalence ratios and at this case fuel
economy at the levels of 2.6 % could be obtained.
Keywords: Combustion Model, Fuel Spray, Gasoline Fumigation, Multi-Zone Thermodynamic Model
derecede yükselmiştir [1]. Her yıl trafiğe çıkan araç
sayısının artması hem çevre kirliliğini hem de yakıt
tüketimini hızlı bir şekilde artırmaktadır.
Günümüzdeki tüketim eğilimleri göz önüne
alındığında doğal gazın 123, ham petrolün 67 ve
kömürün ise 123 yıllık rezervleri olduğu tahmin

1.

GİRİŞ
Motorların çoğunda ham petrolün damıtılmasından
edilen sıvı yakıtlar kullanılmaktadır ve motorlar 1970’lere
kadar bu yakıtlara uygun olacak şekilde geliştirilmiştir.
Özellikle 1973 petrol krizinden ve daha sonra 1991
körfez savaşından sonra dünya petrol fiyatları aşırı
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edilmektedir. Bu durumda yakıt kaynaklarının yakın bir
gelecekte tükeneceği gerçeği ile yüz yüze kalınmaktadır
[2, 3]. Ayrıca yapılan bir tahmine göre her yıl atmosfere
yaklaşık 200 milyon tondan fazla karbonmonoksit, 146
milyon ton kükürtdioksit ve 53 milyon ton azotoksit
emisyonu atılmaktadır [2]. Bu kirleticilerin büyük bir
bölümü motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır.
Yukarıda özetlenen nedenlerle; bilim adamları sınırlı
petrol yakıtlarının yerini alabilecek ve daha az çevre
kirliliği doğuracak alternatif yakıtlarla ilgili çalışmaları
yaygın bir şekilde yapmaktadırlar [2, 4-20]. Ayrıca
mevcut yakıtların daha ekonomik kullanımı ile ilgili
değişik çalışmalar da yapılmaktadır. Diesel yakıtına
değişik oranlarda benzin karıştırılması veya benzin
fumigasyonu bu iyileştirme yöntemleri arasında sayılabilir.
Fumigasyon yöntemi; mevcut diesel motorlarında
herhangi bir önemli değişiklik yapılmadan; emme
kanalına basit bir karbüratör eklenerek veya bir
elektronik kontrollü hafif yakıt püskürtme donamını
kullanılarak
gerçekleştirilebilmektedir.
Sunulan
çalışmada, daha basit ve ucuz olduğu için basit bir
karbüratörün kullanılması düşünülmüştür. Bu karbüratör
aracılığı ile, emilmekte olan havanın içerisine benzin
karıştırılmakta ve sıkıştırma işleminin sonlarına doğru
ısınarak buharlaşmış olan bu benzin-hava karışımının
üzerine diesel yakıtı püskürtülmektedir. Tutuşma
gecikmesi dolduktan sonra diesel yakıtının kendi kendine
tutuşarak yanmaya başlamasının ardından önceden
buharlaşmış olan ve tutuşmaya hazır olarak bekleyen
benzin-hava karışımı birden bire yanmaktadır. Bu
yanmanın doğurduğu akım karışıklıkları ve ek gaz hareketleri,
daha sonra püskürtülen diesel yakıtının hava ile daha iyi
karışmasını ve daha iyi yanmasını sağlamaktadır. Diesel
motorlarında, benzin fumigasyonu durumunda yanmanın
iyileştiği, efektif veriminin arttığı ve yakıt tüketiminin
azaldığı deneysel olarak belirlenmiştir [9, 10, 15].
Sunulan çalışmada da; diesel motorlarında benzin
fumigasyonunun motor performansına ve yanmaya
etkilerinin teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla önce yazarlar tarafından önceden geliştirilmiş
olan diesel motoru çevrimlerini hesaplayabilen çok
bölgeli termodinamik bir model kısaca tanıtılmıştır. Daha
sonra bu model fumigasyona uyarlanmıştır. Burada önce
diesel motoru çevrimi için geliştirilen model kısaca
anlatılacak, ardından bu modelde fumigasyon için
yapılan düzenlemeler sunulacaktır. Son olarak çeşitli
sayısal uygulamaların sonuçları, karşılaştırmalar ve genel
sonuçlar verilecektir.

dV
dθ
&
+m

(p + ϕp ) = − dp m ∂u + ϕV − ϕmT ∂R 
dθ 

 ϕRT − u + h

gir 

+ ϕmT

∂R dφ
∂φ dθ

−m

∂p

∂p 

−m
 ϕRT − u + h 
&
gir 
çık 
çık 

∂u dφ
∂φ dθ

&
+Q

 n
 ϕ R T − u + h

&
 ∑ ψ m
i i, gir  i i i
i
i, gir 

i = 1
 n
 ϕ R T − u + h
 +
&
− ∑ ψ m
i i, çık  i i i
i
i, gir 

dp  i = 1
=
∂R dφ
dθ  n
i
i
∑ ψ ϕ m T

i i i i ∂φ dθ
i = 1
i

∂u dφ
n
n dV
 n
i
i +
i
& − ∑
∑ ψ Q
− ∑ ψ m
i
i
i
i
 i =1
∂φ dθ i = 1
i = 1 dθ
i


(1)











 (2)Bu







 n 
∂u
∂R 

i 
i +ψ ϕ V −ψ ϕ m T
&
/ ∑  ψ m

i i i
i i i i ∂p 
 i i ∂p
i = 1

∂R  
∂u  
rada; ϕ = m 1 / mR + mT  
∂T  
∂T  
∂u
i (1/(m R + m T ∂R i )) , ψ = 1 /(ϕ p + p)
ϕ =m
i
i
i i
i
i
i ∂T
i
∂Ti
i

dir. (1) ve (2) adi diferansiyel denklem takımı motor
çevrimi boyunca 4. dereceden Runge-Kutta yöntemi ile
çözülerek silindir basıncı ve bölgelerin hacimleri
hesaplanmaktadır.
Silindir
içerisindeki
karışımın
sıcaklığı ise silindir basıncı ve bölge hacimleri
kullanılarak ideal gaz bağıntısından belirlenebilir.
(1) ve (2) eşitliklerinden yararlanarak diesel motoru
çevrimlerinin hesaplanabilmesi için burada yer alan
çeşitli büyüklüklerin bilinmesi gerekmektedir. Söz
konusu büyüklüklerin hesaplanmasına ilişkin aşağıda
kısaca bilgi verilmiştir.
Yanma ürünlerinin mol oranlarınının ve bunlara
bağlı olarak Ri, ui, hi gibi termodinamik özelliklerin ve
bunların ∂Ri/∂Ti, ∂Ri/∂p, ∂Ri/∂φi, ∂ui/∂Ti, ∂ui/∂p, ∂ui/∂φi
gibi kısmi türevlerinin hesaplanması için Olikara ve
Borman [21] tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır.
Isı transferini belirlemek için Annand [22] tarafından
verilen ampirik bağıntı kullanılmıştır. Bölgelerdeki kütle
miktarlarını ve kütlesel değişimleri hesaplamak için
yanma
odasına
püskürtülen
yakıt
demetinin
geometrisinin bilinmesi gerekmektedir.
Sunulan çalışmada, demet boyu için Dent [23] ve
demet açısı için Heywood [24] tarafından verilen ampirik
bağıntı ve Wakuri ve arkadaşları [25] tarafından
geliştirilen ve demet açısını, yakıtın yoğunluğunun
havanın yoğunluğuna oranına bağlı olarak gösteren eğri
kullanılmıştır. Demet boyu ve açısı için literatürde
verilen bağıntılar girdapsız durum için geçerlidir.

2.

DİREKT PÜSKÜRTMELİ (DP) DİESEL MOTORU
ÇEVRİMLERİNİN MATEMATİK MODELLEMESİ
Açık bir termodinamik sistem olan motor silindir
dolgusuna termodinamiğin birinci kanunu ve diğer
termodinamik bağıntılar uygulanarak silindir hacmi ve
basıncı için aşağıdaki gibi adi bir diferansiyel denklem
takımı elde edilebilir[14, 16].
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Girdaplı durumda ise demet boyu ve açısı Hiroyasu [26]
tarafından geliştirilmiş düzeltme faktörleri kullanılarak
düzeltilmektedir [14, 16]. Sunulan çalışmada demet bir
buhar jeti olarak alındığı için yakıtın parçacıklara
ayrılması ve söz konusu parçacıkların buharlaşması göz
ardı edilmiştir.
Demeti oluşturulan bölgelerdeki anlık kütle
miktarının belirlenebilmesi için demet içersindeki diesel
yakıtının uzaysal dağılımının bilinmesi gerekmektedir.
Sunulan modelde, literatürdeki verilerden yararlanarak
demet ekseni boyunca yakıt konsantrasyonunun
hiperbolik dağılıma, buna karşın radyal yöndeki yakıt
konsantrasyonu dağılımının normal dağılıma uyduğu
varsayılmıştır [14, 16, 27, 28]. Bu varsayımdan ve her hangi
bir krank açısı konumunda silindire püskürtülen toplam
yakıt kütlesinin, demetteki yakıtın kütlesine eşit olduğu
yaklaşımlarından da yararlanarak demetteki Diesel
yakıtının dağılma faktörü belirlenebilir. Bu konu ile ilgi
ayrıntılı bilgi [14, 16, 27-29] nolu kaynaklarda
bulunabilir. Demet geometrisi belirlendikten sonra
bölgelerdeki kütle miktarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

bölgesini, C yakıtça zengin özü ve B1 yanabilme
ekivalans oranı sınırları içerisinde bulunan bölgeyi
göstermektedir. A bölgesinde yakıtça fakir bir karışım
(φ<0.6) ve C bölgesinde de yakıtça çok zengin bir
karışım (φ>2.88) bulunduğundan söz konusu bölgelerde
yanma gerçekleşmemektedir. B1 bölgesinin ekivalans
oranı sınırları (0.6<φ<2.88) yanabilme sınırları içerisinde
olduğundan söz konusu bölge tutuşma gecikmesi
sonunda anlık olarak yanmaktadır.
Tutuşma gecikmesinin dolmasının ardından B1
bölgesi anlık olarak yandıktan sonra; demet, çevresindeki
havayı yavaş yavaş içerisine çekmeye devam etmektedir.
Hava demet içerisine çekildikçe yanmaya hazır yakıthava karışımı bölgeleri oluşmaktadır. Şekil 1b’de
görüldüğü gibi Bj bölgesi yanmaya hazır, henüz C’den
ayrılmamış,
yakıt-hava
karışımı
bölgesini
göstermektedir. Söz konusu bölgenin yeni bir bölge
oluşturması, yeni oluşturulan bu bölgenin anlık yanması
durumunda;
silindir
basıncının
ve
bölgelerin
sıcaklıklarının hesaplanması ile ilgili ayrıntılı bilgiler
[14, 16, 28] kaynaklarında bulunabilir.
Peş peşe gelen Bi bölgelerinin yeni y(φi) değerleri,
bölgelerdeki yakıt miktarının değişmediği varsayımından
yararlanarak bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı
bilgiler [14, 16, 18] nolu kaynaklardan bulunabilir. Her
bir bölgenin ekivalans oranı sınırları belirlendikten sonra
(3a) ve (3b) denklemleri çözülerek bu bölgelerdeki
yakıtın ve havanın kütleleri aşağıdaki bağıntıdan
hesaplanabilir.

2.1 Bölgelerdeki Kütlelerin Hesaplanması
Havanın ve hafif yakıtın demete çekilmesi
A=A+A
2
1
A2

Diesel yakıtı
(a)

B1
C

A1

φ=2.88 φ=0.6 φ=0

y(φ )
i
m
= 2π ∫
∫ cρydxdy
y,Bi
x y(φ + 1)
L
i
x

Havanın ve hafif yakıtın demete çekilmesi

A2
Diesel yakıtı

m

B1
A1

C
Bj

(b)

φ=2.88

φ=0

A2
B1
A1

C
(c)

B2

φ=2.88

x
y(φ )
t
i
= 2π ∫
(1 - c)ρydxdy
∫
h,Bi
x y(φ + 1)
L
i

(3a)

(3b)

A ve C bölgelerindeki hava ve yakıt kütleleri
yukarıdaki bağıntılarda yer alan y(φi) değerleri, ekivalans
oranına bağlı olarak uygun şekilde belirlenebilir [14, 16].
Böylece (1) ve (2) adi diferansiyel denklem
takımındaki bilinmeyenler belirlenmiş olur. Bu denklem
takımı yanma işleminin başlangıcından silindir
içerisindeki tüm yakıt yanana kadar çözülerek silindir
basıncı, bölgelerin hacimleri ve sıcaklıkları belirlenmiş
olur. Sıkıştırma işlemi ve tüm yakıt yandıktan sonraki
genişleme işlemi boyunca; silindir basıncı ve silindir
hacmi için Heywood [24] tarafından verilen p& ve T& için
düzenlenmiş adi diferansiyel denklem takımı kullanılmıştır.
Ayrıca sunulan çalışmada emme ve eksoz işlemi Durgun
[30]
tarafından
geliştirilen
basit
yaklaşımla
hesaplanmıştır. Diesel motoru çevrimi bu şekilde
modellendikten sonra bu model fumigasyon durumu için
aşağıdaki gibi uyarlanmıştır.

Havanın ve hafif yakıtın demete çekilmesi

Diesel yakıtı

t

φ=0

Şekil 1. Demetin bölgelere ayrılmasının gösterimi [14, 16]
Şekil 1’de görüldüğü gibi yanma odasına
püskürtülen yakıt demeti çok sayıda bölgeye
ayrılmaktadır. Söz konusu bölgelerin sınırları sabit
ekivalans oranları ile belirlenmektedir. Şekil 1a’da
tutuşma gecikmesinden hemen önce silindir içerisinde üç
bölgenin bulunduğu görülmektedir. Burada A hava
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varsayılmıştır ve demet boyunun, açısının ve damlacık
boyutu dağılımının belirlenmesinde diesel motoru
çevrimlerini hesaplamak için kullanılan ampirik
bağıntıların aynısı kullanılmıştır. Literatürde fumigasyon için
yapılan teorik çalışmalarda da demet karakteristikleri
normal diesel motoru için geliştirilen ampirik bağıntılar
kullanılarak belirlenmektedir [14, 16, 19, 20 ].
Tutuşma gecikmesi sonunda; diesel motoru
çevrimlerini hesaplamak için hazırlanan modelde olduğu
gibi, yanma odasındaki karışım üç bölgeye ayrılmaktadır.
Tutuşma gecikmesi sonunda yanabilme ekivalans oranı
sınırları içerisinde karışıma sahip olan B1 bölgesinin
anlık olarak yanacağı varsayılmıştır. Demet çevresindeki
hava-hafif yakıt karışımı buharlaşmış ve yanmaya hazır
durumdadır. Söz konusu karışım bir kıvılcım ile
tutuşturulduğunda yanmaya başlayabilir. Bu nedenle B1
bölgesinin yanmasının bir kıvılcım görevi gördüğü
düşünülerek çevredeki karışımın tamamının anlık olarak
yandığı varsayılmıştır..
Literatürde yapılan fumigasyon çalışmalarında,
demet çevresindeki hava ve hafif yakıtın birlikte demete
çekilerek adım adım yandığı varsayılmaktadır. Bu
şekilde yanma odasındaki diesel yakıtının yanması
tamamlandıktan sonra da çevrede kalan hafif yakıt
karışımının yanmaya devam ettiği varsayılmaktadır.
Böyle bir yaklaşımda; hafif yakıtın büyük bir miktarı
genişleme sonuna doğru yandığı için enerjisi tam olarak
hesaba katılamamaktadır [10, 14, 20]. Sunulan çalışmada
ise tutuşma gecikmesi sonunda diesel yakıtının ilk
yanmasının ardından hafif yakıtın tamamının anlık
olarak yandığı varsayılmaktadır. Böylece söz konusu ani
yanmanın silindir içerisinde ek gaz hareketleri ve akım
karışıklıkları oluşturduğu ve diesel yakıtı ile havayı daha iyi
karıştırdığı düşünülmektedir.
Demet çevresindeki hafif yakıtın anlık yanması
sonundaki silindir dolgusunun basıncı, bölgelerin
hacimleri ve sıcaklıkları, her hangi bir Bi bölgesinin anlık
yanmasında kullanılan hesap yönteminin benzeri
uygulanarak belirlenmiştir. Hava-hafif yakıt karışımının
yanması sonucu oluşan yanma ürünlerinin mol oranları
tam yanma varsayımı ile hesaplanmaktadır. Mol sayıları
belirlendikten sonra yanma ürünlerinin mol oranları ve
karışımdaki her bir bileşenin entalpi, entropi ve sabit
basınçtaki özgül ısı gibi termodinamik özellikleri
Ferguson [42] tarafından verilen fonksiyonlardan
yararlanarak belirlenebilir.

3.

FUMİGASYON DURUMU İÇİN MODELDE
YAPILAN UYARLAMALAR
Hafif yakıt fumigasyonunda, emme kanalına eklenen
basit bir karbüratörle, hafif yakıt emilmekte olan havanın
içerisine gönderilmektedir. Bu durumunda hafif yakıt
yanma odasına girerken burarlaşmaktadır ve çevreden
buharlaşma ısısını çekmektedir. Böylece emme sonu
sıcaklığı normal diesel motorundakinden daha düşük
değerlerde olmaktadır. Sıkıştırma işlemi boyunca havahafif yakıt karışımı sıkıştırılmakta, ardından bu karışımın
içerisine diesel yakıtı püskürtülmektedir. Tutuşma
gecikmesinin dolmasından sonra biriken diesel yakıtının
yanmasının, yani kendi kendine ilk tutuşmanın ardından
çevredeki hafif yakıtın tamamının anlık olarak yandığı
varsayılmaktadır. Sunulan çalışmada, bu durumlar göz
önüne alınarak; diesel motoru çevrimleri için önceden
geliştirilmiş olan çevrim modeli, fumigasyon durumu
için uyarlanmıştır. Fumigasyon durumunda da çevrim
boyunca termodinamik özellikler (1) ve (2) adi diferansiyel
denklem takımı çözülerek belirlenmektedir. Yalnız bu
denklemlerde bulunan bazı terimlerde fumigasyon
durumu için bazı değişiklikler yapmak gerekmektedir.
Fumigasyon durumunda modelde yapılan düzenlemeler
aşağıda verilmiştir.
3.1 Fumigasyon Durumu İçin Emme ve Sıkıştırma
İşlemi
Boyunca
Silindirdeki
Dolgunun
Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Hafif yakıtın buharlaşması sonucu emme sonu
sıcaklığındaki azalma; geliştirilen aşağıdaki basit
buharlaşma formülü ile hesaba katılmıştır.
T + ∆T + γ r Tr M
Ta = 0
− fum Q
1 + γr
M c p fum
1

(6)

Burada Qfum hafif yakıtın buharlaşma ısısı, Mfum 1 kg
Diesel yakıtı için emme kanalına püskürtülen hafif
yakıtın mol sayısı, γr artık gazlar katsayısı ve Mı emilen
taze dolgunun mol sayısıdır [16].
Sıkıştırma işlemi süresince karışımın termodinamik
özellikleri hesaplanırken hafif yakıtın özelliklerinin de
hesaba katılması gerekmektedir. Hesaplar 1 mol hava
başına yapılmaktadır. Bu durumda 1 mol hava için X1φεm
mol kadar diesel yakıtı ve X2φεm mol kadar hafif yakıt
kullanılmaktadır. Burada X1 ve X2 karışımdaki diesel
yakıtının ve hafif yakıtın hacimsel oranlarıdır ve εm ise
ε m = 0.21/(c + 0.25h − 0.5oy) bağıntısından hesaplanmıştır.
Burada c, h ve oy ise yakıtın kimyasal formülündeki
karbon, hidrojen ve oksijenin atom sayılarıdır. Böylece
fumigasyon durumu için sıkıştırma işleminde her bir
maddenin mol oranları belirlenebilir [16].

3.3 Fumigasyon İçin Yüksek Sıcaklıktaki Karışımın
Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Demetin bölgelere ayrılması ve söz konusu
bölgelerin anlık yanması ile ilgili tüm hesaplar Diesel
motoru çevrimleri için hazırlanan modeldekinin benzeri
şekilde yapılmaktadır. Burada C ve Bi bölgelerine
çevreden hava (O2, N2) ve ayrıca CO2 ve H2O gibi yanma
ürünleri maddeler çekilmektedir. Böylece fumigasyon
durumunda yüksek sıcaklıktaki maddelerin mol
oranlarını belirlemek için yanma denklemi aşağıdaki gibi
yazılabilir.

3.2 Fumigasyon Durumunda Demet Çevresindeki
Hava-Hafif Yakıt Karışımının Anlık Yanması
Sıkıştırma sonunda; diesel yakıtı, sıkıştırılmış havahafif yakıt karışımının içerisine püskürtülmektedir.
Fumigasyon durumunda, püskürtülen diesel yakıtının
koni biçimindeki bir demet şeklinde geliştiği
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(c + 0.25h − 0.5oy) 
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borusunun en dar kesitinin alanı ve ρ0 havanın
yoğunluğudur. Burada µd ve Ud literatürdeki ampirik
verilere eğri uydurularak elde edilmiş aşağıdaki
bağıntılardan hesaplanabilir.
µ

y

& = µ A 2∆pρ
m
h
d d
0

U = 0.03n
d

(9)

j j

y

y

l /d = 2 ⇒ µ ≅ 0.8
j
j j

∆H = ∆H + ∆H yg
2
∆H = H − H
≅ 4mm ;
2
diş
jet

(11)
∆H yg ≅ 2mm

Yukarıdaki formüllerde ρy hafif yakıtın yoğunluğu, g yer
çekim ivmesi, Aj yakıt jetinin kesit alanı, µj yakıt jeti
kayıp katsayısı, dj ve lj yakıt jeti boyutları, ∆H ventüri
borusuna açılan ince borunun ucu ile maksimum yakıt
düzeyi arasındaki yükseklik farkıdır.
3.5 Geliştirilen Modelin Doğruluk Kontrolü
Fumigasyon için geliştirilen modelin doğruluk
kontrolü için Ayvaz [15]’ın deneysel sonuçları
kullanılmıştır. Literatürde benzin fumigasyonu ile ilgili
başka her hangi bir teorik veya deneysel çalışmaya
ulaşılamamıştır. Bu durum sunulan çalışmanın orijinal
taraflarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca etanol
fumigasyonu durumunda sunulan modelden bulunan
sonuçlar Kızıltan’ın [6] deneysel sonuçları ile de
karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler
[16, 18] kaynaklarında bulunabilir. Benzin fumigasyonu
ile ilgili yapılmış karşılaştırmaların bazıları Şekil 2’de
gösterilmiştir. Buradan maksimum hata oranlarının
yaklaşık % 20 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu
hataların nedenleri kısaca şu şekilde açıklanabilir.
Kızıltan’ın [6] ve Ayvaz’ın [15] çalışmalarında
kullandıkları deney motorunun püskürtme basıncı,
püskürtme süresi ve meme deliği sayısı gibi bazı
veriler tam olarak bilinmemektedir. Bu değerler benzer
motorlardan yaklaşık olarak seçilmiş veya hesaplanmıştır.
Püskürtme basıncının deneylerdeki yakıt miktarını
sağlayacak şekilde devir sayısı ile değiştiği varsayılmıştır.
Bu durumun söz konusu motor için uygun olup olmadığı
tam olarak bilinmemektedir. Motorun mekanik
kayıplarını hesaplamak için ortalama piston hızına bağlı
ampirik bir bağıntı kullanılmıştır [14]. Söz konusu deney
motoru için mekanik kayıplar ortalama basıncını
belirlemek amacı ile KTÜ Makine Mühendisliği
Bölümünde Durgun’un yönetiminde yeni bir yüksek
lisans tez çalışması yapılmaktadır. Sonuca ulaşmak üzere
olan bu çalışmada mekanik kayıplar ortalama basıncının
sunulan çalışmadakinden daha yüksek olacağı
belirlenmiştir. Böylece sunulan çalışmada kullanılan
bağıntı motorun mekanik kayıplarını hesaplamak için
yeterli olmayabilir.

3.4 Hafif Yakıt Fumigasyonu İçin Kullanılacak
Karbüratörün Boyutlarının Hesabı
Hafif yakıtın emme kanalına püskürtülmesi amacı ile
kullanılan basit karbüratörün venturi borusunun en dar
kesitinin ve yakıt jetinin çapı aşağıdaki bağıntılar
kullanılarak belirlenebilir. Sunulan çalışmada, her hafif
yakıt
fumigasyon
oranı
için
bu
değerler
hesaplanabilmektedir [32]. Havanın hacimsel ve kütlesel
debileri sırası ile aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir.
V Znηv
h
= cA U ,
d d
60k

= −6.10 -9 n 2 + 8.10 -5 n + 0.6194 ,

Emilen havanın ve hafif yakıtın debileri bilindiğine göre;
aşağıdaki bağıntılar kullanılarak yakıt jetinin (ana
memenin) kesiti belirlenebilir.
& = µ A 2ρ (∆P − ∆Hρ g)
m
(10)

(7)

Fumigasyon durumunda yanma ürünlerinin mol
oranları diesel çevriminde kullanılan yöntemle
hesaplanmıştır. Yalnız burada atom dengeleri yazılırken
yanma denkleminin sol tarafına eklenen aCO2, bH2O ve
cN2 maddeleri de göz önüne alınmalıdır. Burada a, b ve c
katsayıları 4.7718 mol havaya karşılık gelen CO2, H2O
ve N2’nin mol sayılarıdır. Mol oranlarının belirlendikten
sonra gaz karışımın termodinamik özellikleri ve bunların
sıcaklık, basınç ve ekivalans oranına göre türevleri
Ferguson [31] tarafından verilen fonksiyonlardan
yararlanarak hesaplanmıştır. A ve C bölgelerinde bulunan
maddelerin mol oranları ve termodinamik özellikleri de
aşağıdaki gibi belirlenebilir.
A bölgesinde hava-hafif yakıt karışımının tam
yandığı ve sonuçta CO2, H2O, N2 ve O2 gibi maddelerin
oluştuğu varsayılmaktadır. Silindir basıncının ve A
bölgesinin sıcaklığının değişmesi durumunda bu
karışımın termodinamik özellikleri de değişmektedir. A
bölgesindeki karışımın termodinamik özellikleri;
sıcaklığa ve basınca bağlı olarak belirlenebilir. C
bölgesinde diesel yakıtı ve çevreden çekilen CO2, H2O, N2
ve O2 gibi maddeler bulunmaktadır. Söz konusu bölgenin
sıcaklığı genellikle 1000 K’den düşük olur ve bu nedenle
C bölgesinde her hangi bir yanma reaksiyonunun meydana
gelmediği varsayılabilir. Silindir basıncı ve bölge
sıcaklığı değiştikçe karışımın termodinamik özellikleri de
değişmektedir.
Fumigasyon durumunda, demet ile ilgili tüm
parametrelerin ve demetteki hava ve diesel yakıtı
miktarlarının belirlenmesi, bölgelerin oluşturulması ve
yanmaya hazır Bi bölgelerinin anlık yanması ile ilgili
hesaplamalar diesel motoru çevrimleri için geliştirilen
modeldekinin benzeri şeklinde yapılmaktadır.

& =
m
h

d

(8)

Burada Vh silindir hacmi, Z silindir sayısı, n devir sayısı,
ηv volümetrik verim, c difüzörun (venturi borusunun)
daralma katsayısı, Ud en dar kesitteki hız, Ad venturi
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Efektif güç (kW)

Efektif verim

0.42
0.4
Ayvaz [15]
0.38
Sunulan model
0.36
0.34 n=1200 dev/dak
0.32 ε=18
0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2
-4 -2
0
2
4
6
% Benzin
(a)

8

10

12

14

90
n=1500 dev/dak
85
n=1700 dev/dak
80
n=2100 dev/dak
75 ε=16.8
70
65
60
55
50
-4
-2
0
2
4
6
% Benzin

Efektif güç (kW)

7

n=1200 dev/dak

6

ε=18
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8

5
4
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0

2

4
6
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8

10

12

14

0.42
0.4
Ayvaz [15]
0.38
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0.36
0.34 n=1300 dev/dak
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0.3
0.28
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0.2
-4
-2
0
2
4

12

14

8

10
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14

8
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0.45
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0.4
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6

8
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0.35
-4
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(c)

-2

0

2

4
6
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Özgül yakıt tüketimi (kgy/kWh)

9
Ayvaz [15]
Sunulan model

8
Efektif güç (kW)

325
n=1600 dev/dak
315
n=1900 dev/dak
305
n=2100 dev/dak
295 ε=14.5
285
275
265
255
245
-4 -2
0
2
4
6
% Benzin
(b)
0.5
0.475

Efektif verim

Efektif verim

(b)

7 n=1300 dev/dak
ε=21
6
5
4
3
-4

10

(a)

9

3
-4

8

-2

0

2

4
6
% Benzin

8

10

12

14

(d)

0.245
0.235
0.225

n=1500 dev/dak ε=16.8
n=1700 dev/dak
n=2100 dev/dak

0.215
0.205
0.195
0.185
-2

0

2

4
6
% Benzin
(d)

8

10

12

Şekil 3. (a) ve (b) efektif gücün, (c) efektif verimin, (d)
özgül
yakıt
tüketiminin
farklı
benzin
fumigasyon oranlarına göre değişimleri

Şekil 2. (a), (b), (c), (d) sunulan modelden bulunan
efektif verim ve efektif güç değerlerinin Ayvaz
[4]’ın deneysel sonuçları ile karşılaştırılması.
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SAYISAL UYGULAMALAR
Sayısal uygulamalarda Ottikkutti [14, 28] ve Li [32]
tarafından verilen aşırı doldurmalı motorlar kullanılmış.
Burada; Ottikkutti tarafından verilen motordan yüksek
sıkıştırma oranlı motor (ε=16.8) ve Li tarafından verilen
motordan da düşük sıkıştırma oranlı (ε=14.5) motor
şeklinde söz edilecektir. Her iki motor için seçilen üç
farklı devir sayısında değişik teorik hesaplar yapılmıştır.
Yüksek sıkıştırma oranlı motor için seçilen devir sayıları
1500, 1700 ve 2100 dev/dak ve düşük sıkıştırma oranlı
motor için seçilen devir sayıları ise 1600, 1900 ve 2100
dev/dak’dır. Yüksek sıkıştırma oranlı motorun nominal
devir sayısı 1700 dev/dak ve düşük sıkıştırma oranlı
motorun nominal devir sayısı ise 1900 dev/dak’dır.
Sunulan çalışmada; söz konusu motorların nominal
devirlerinden düşük devir sayılarından düşük devir sayısı
ve yüksek devir sayılarından ise yüksek devir sayısı
şeklinde söz edilecektir. Burada iki farklı sayısal
uygulama
yapılmıştır.
Yakıt
maliyeti
(fiyat)
karşılaştırmalarında Durgun [1] tarafından geliştirilmiş
olan bağıntı kullanılmıştır.

Efektif güç (kW)

4.

Özgül yakıt tüketimi (kgy/kWh)

%
∆F/F1
1.084
2.079
3.229
4.337
5.304

350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
-4

Özgül yakıt tüketimi (kgy/kWh)

n=1700 dev/dak
%
%
∆be/be
∆ηe/ηe
0.144
-0.321
0.192
-0.469
0.385
-0.766
0.529
-1.013
0.529
-1.137

0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.2
0.19
0.18
0.17
-4

Efektif güç (kW)

Tablo 1. Farklı benzin fumigasyon oranları için efektif
güç, efektif verim, özgül yakıt tüketimi ve
fiyatın diesel yakıtına göre karşılaştırma oranları

%
∆Ne/Ne
0.665
1.574
2.347
3.195
4.228

n=1500 dev/dak, φ=0.472
n=1700 dev/dak, φ=0.515
n=2100 dev/dak, φ=0.544
ε=16.8

-2

0

2

4
6
% Benzin

8

10

12

14

8

10

12

14

8

10

12

14

8

10

12

14

(a)

4.1 Değişken Ekivalans Oranlarında Benzin Fumigasyonu
Değişken ekivalans oranında benzin fumigasyonu
için bulunan sayısal sonuçların bazıları Şekil 3 ve Tablo
1’de gösterilmiştir.

ε=16.8
% benzin
oranları
2
4
6
8
10

90
85
80
75
70
65
60
55
50
-4

4.2 Sabit Ekivalans Oranlarında Benzin Fumigasyonu
Bu uygulamada saf diesel yakıtı durumundaki
ekivalans oranı sabit tutulacak şekilde benzin
fumigasyonu yapılmıştır. Ekivalans oranını sabit olarak
korumak için püskürtme basıncı azaltılmış; yani
püskürtülen diesel yakıtı miktarı azaltılmıştır. Bu
durumda elde edilen sayısal sonuçlardan bazıları Şekil 4
ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.2
0.19
0.18
-4

n=1500 dev/dak, φ=0.472
n=1700 dev/dak, φ=0.515
n=2100 dev/dak, φ=0.544

ε=16.8

-2

0

2

4
6
% Benzin
(b)

n=1600 dev/dak, φ=0.500
n=1900 dev/dak, φ=0.501
n=2100 dev/dak, φ=0.501

ε=14.5

-2

0

2

4
6
% Benzin
(c)

n=1600 dev/dak, φ=0.500
n=1900 dev/dak, φ=0.501
n=2100 dev/dak, φ=0.501
ε=14.5

-2

0

2

4
6
% Benzin
(d)
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Sıcaklık (K)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
-250

% 0 benzin
% 2 benzin
% 4 benzin
% 6 benzin
% 8 benzin
% 10 benzin

-190

-130

-70

3. Sabit ekivalans oranlarında benzin fumigasyonu
durumunda; efektif verim ve efektif güç sürekli olarak
artmakta, ve buna karşı özgül yakıt tüketimi ise sürekli
olarak azalmaktadır. Efektif verimdeki artma oranı
yüksek sıkıştırma oranlı motorda, yüksek devir sayısında
% 7 düzeyinde bulunmuştur. Düşük sıkıştırma oranlı
motor için ise yüksek devir sayısında artış oranı % 2.6
düzeyinde hesaplanmıştır. Her iki motor için efektif
güçteki artış oranları efektif verimdeki artış oranlarının
benzeridir. Sabit ekivalans oranlarında benzin
fumigasyonu durumunun yüksek sıkıştırma oranlı motor
için yüksek devir sayısında % 2.6 düzeyinde ekonomiklik
sağladığı belirlenmiştir. Düşük sıkıştırma oranlı motorda
ise, özgül yakıt tüketimindeki azalma oranı daha düşük
olduğundan bu uygulamanın ekonomik olmayacağı
söylenebilir.

n=1700 dev/dak
ε=16.8

-10

50

110

170

230

KMA (derece)
(e)

Şekil 4. (a) efektif gücün, (b) özgül yakıt tüketiminin, (c)
efektif gücün, (d) özgül yakıt tüketiminin farklı
benzin fumigasyon oranlarına göre değişimleri, (e)
farklı benzin fumigasyon oranları için sıcaklığın
krank mili açısına göre değişimi
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8
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%
%
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5. SONUÇLAR
1. Sunulan çalışmada; diesel motoru çevrimleri için;
Shahed ve daha sonra Ottikkutti tarafından önerilen
termodinamik esaslı çok bölgeli modele dayalı bir
matematiksel model bazı ek düzenlemelerle yeniden
geliştirilmiş ve daha sonra söz konusu model,
fumigasyon durumu için uyarlanmıştır. Geliştirilen bu
model hem diesel motoru çevrimlerini ve hem de
fumigasyon durumunda diesel motoru çevrimlerini
yeterli doğrulukta hesaplayabilmektedir. Ayrıca verilen
herhangi bir taşıt diesel motoru için en uygun
fumigasyon oranının belirlenebildiği ve sisteme
eklenmesi gereken basit karbüratörün tasarımının
yapabildiği interaktif bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.
2. Değişken ekivalans oranlarında benzin fumigasyonu
durumunda; efektif verimin sürekli azaldığı veya
yaklaşık sabit kaldığı, özgül yakıt tüketiminin ve efektif
gücün ise sürekli arttığı belirlenmiştir. Yüksek sıkıştırma
oranlı motorda efektif güçte % 5.6 oranında artma ve
efektif verimde ise % 1 oranında azalma belirlenmiştir.
Düşük sıkıştırma oranlı motorda efektif güçte % 5.8
oranında artma ve efektif verime ise % 1 oranında azalma
bulunmuştur. Ayrıca bu durumun her iki motor için de
ekonomik olmadığı görülmüştür.
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ÖZET
Sunulan çalışmada, dizel motorları çevrimlerini, motor karakteristiklerini ve eksoz gazları emisyonlarını
hesaplayabilen bir paket bilgisayar programı, çok bölgeli termodinamik esaslı modele dayalı olarak geliştirilmiştir.
Sunulan çalışmada paket bilgisayar programın hazırlanmasında uygulanan çok bölgeli termodinamik model ve modelin
doğruluk kontrolü ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bilgisayar programının doğruluğunu kontrol etmek için sunulan
modelden hesaplanan basınç değerleri, literatürde doğru sonuçlar verdiğine güvenilen nümerik sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Ayrıca modelden hesaplanan motor karakteristikleri değerleri Kızıltan ve Ayvaz tarafından önceden
yapılmış olan deneysel sonuçlarla da karşılaştırılmıştır. Sunulan paket bilgisayar programı Fotran 77 dilinde yazılmıştır
ve geliştirilen paket programının alt program haline getirilmiş olan akış şeması da sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yanma Modeli, Dizel Motorları Çevrim Modelleri, Motor Karakteristikleri, Demet Karakteristikleri
MULTI-ZONE THERMODYNAMIC MODELLING OF DIESEL ENGINE CYCLES
ABSRACT
In the presented study, a software program based on a multi-zone thermodynamic concept has been developed for
prediction direct-injection diesel engine cycles, performance parameters and exhaust gases. In this study the developed
thermodynamic model has been explained and its accuracy control has been done in detailed. The cylinder pressure
values predicted by the presented model have been compared with other theoretical model results in literature. Also
engine characteristics predicted by the presented model have been compared with Kızıltan’s and Ayvaz’s experimental
results. Presented software program has been written in Fotran 77 and flow chart of developed model has been presented.
Keywords: Combustion Model, Diesel Engine Cycle Model, Engine Characteristics, Spray Characteristics
özellikle son yıllarda bilgisayarların gelişmesi ile teorik
çalışmalar yaygınlaşmış ve önem kazanmıştır.
Motor
tasarımındaki
veya
çalışma
parametrelerindeki herhangi bir değişikliğin motor
performansı ve eksoz gazlarının yapısı üzerindeki
etkilerinin teorik olarak gerçekçi bir şekilde
belirlenebilmesi için motor çevriminin olanaklar elverdiği
kadar doğru bir biçimde hesaplanması gerekmektedir.
Çok karmaşık kimyasal ve termodinamik olayların
görüldüğü motor çevrimi emme, sıkıştırma, yanma,
genişleme ve eksoz işlemlerinden oluşmaktadır. Motor
çevriminin
gerçekçi
bir
şekilde belirlenmesi bu
işlemlerin; özellikle yanma işleminin daha gerçekçi
yaklaşımlarla modellenmesine bağlıdır [2].
Bu çalışmada, direkt püskürtmeli (DI) dizel
motorlarının çevrimlerini hesaplamak için geliştirilen

1.

GİRİŞ
Dizel motorları yakıt tüketimlerinin düşük olması
nedeniyle otomobillerde, özellikle ticari karayolu
taşırlarında ve deniz taşımacılığında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu motorlarda son 20 yıldır turboşarj
sistemlerinin yaygın biçimde kullanılması verimlerinin ve
güçlerinin iyileşmesini sağlamıştır. Dizel motorları yakıt
tüketimi açısından verimli olmalarına karşın, eksoz
gazları içerisinde fazla oranda NOx ve parçacık
kirleticilerinin bulunması ve yüksek gürültüleri
nedenleriyle önemli derecede çevre kirliliğine yol
açmaktadırlar [1]. Bundan dolayı, son yıllarda, çevre
kirliliğini azaltmak ve performanslarını ve verimlerini
iyileştirmek için dizel motorları alanında, hem teorik hem
de deneysel bir çok çalışma yapılmaktadır. Fakat deneysel
çalışmalar pahalı ve zaman alıcı olmaktadır. Bu nedenle,
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termodinamik model açıklanacak ve paket bilgisayar
programı tanıtılacaktır. Geliştirilen paket bilgisayar
programı çok bölgeli bir termodinamik esaslı modele
dayanmaktadır. Burada önce paket bilgisayar programının
hazırlanmasında kullanılan termodinamik esaslı model
açıklanacak, daha sonra geliştirilen çevrim programı
tanıtılacak ve bulunan sayısal sonuçlar literatürdeki teorik
ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılarak paket bilgisayar
programının doğruluk kontrolü verilecektir.
2.

DP
DİZEL
MOTORLARI
MATEMATİK MODELLERİ

Burada;
ϕ=m

∂u
i
(1/(m R + m T
ϕ =m
i i
i i
i
i ∂T
i

 ϕRT − u + h

gir 

+ ϕmT

∂R dφ
∂φ dθ
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 − m&

gir 

∂u dφ
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∂
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m
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∑
∑
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 i =1
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i

ψ

i

= 1 /( ϕ p + p)
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2.2 Demet Geometrisi ve Demetin Bölgelere Ayrılması
Demetteki yakıt-hava dağılımının belirlenebilmesi
için demet şeklinin bilinmesi gerekmektedir. Sıkıştırılmış
hava içerisine püskürtülen yakıt, meme çıkışında
genellikle koni biçiminde bir demet şeklinde gelişir [6, 9].
Söz konusu demet ise kopma uzunluğu, damlacık çapı,
demet boyu ve açısı ile karakterize edilmektedir. Sunulan
çalışmada demet bir buhar jeti olarak alındığı için demeti
karakterize eden parametreler demet boyu ve açısı olmaktadır.
Damlacık boyutu dağılımının belirlenebilmesi için
genellikle Sauter ortalama çapı kullanılır (Sauter mean
diamether) [9, 10]. Burada El-Kotb [11] tarafından
geliştirilen ampirik bağıntıdan yararlanılmıştır. Bu bağıntı
kullanılarak seçilen örnek motorlar için yapılan sayısal
uygulamalarda Sauter ortalama çapı (15-28) µm olarak
hesaplanmıştır. Damlacık çapı değeri genellikle 25 µm
olduğunda püskürtülen yakıt demetinin buhar jeti olarak
alınabileceği belirtilmektedir. [3, 6, 12-15]. Bu nedenle
sunulan çalışmada püskürtülen yakıt demetinin bir buhar
jeti olarak alınması uygun görülmüştür.
Demet boyu için Dent [16] ve demet açısı için
Heywood [9] tarafından verilen ampirik bağıntılar ve
Wakuri ve arkadaşları [17] tarafından geliştirilen ve
demet
açısını,
yakıtın
yoğunluğunun
havanın
yoğunluğuna oranına bağlı olarak gösteren eğri
kullanılmıştır. Demet boyu ve açısı için literatürde verilen
bağıntılar girdapsız durum için geçerlidir. Girdaplı

çık 

&
+Q

∂R i
)) ,
∂Ti

dir. (1) ve (2) adi diferansiyel denklem takımı motor çevrimi
boyunca 4. dereceden Runge-Kutta yöntemi ile çözülerek
silindir basıncı ve bölgelerin hacimleri gibi termodinamik
özellikler hesaplanabilmektedir. Silindir içerisindeki
karışımın sıcaklığı ise silindir basıncı ve bölge hacimleri
kullanılarak ideal gaz bağıntısından belirlenebilir.
(1) ve (2) eşitliklerinden yararlanarak dizel motoru
çevrimlerinin hesaplanabilmesi için söz konusu
denklemlerde yer alan büyüklüklerin ayrı ayrı bilinmesi
gerekmektedir. Söz konusu büyüklüklerin hesaplanması
aşağıda kısaca anlatılmaktadır.
Yanma ürünlerinin kilo mol oranlarını ve bunlara
bağlı olarak Ri, ui, hi gibi termodinamik özelliklerin ve
bunların ∂Ri/∂Ti, ∂Ri/∂p, ∂Ri/∂φi, ∂ui/∂Ti, ∂ui/∂p, ∂ui/∂φi
gibi kısmi türevlerinin hesaplanması için Olikara ve
Borman [7] tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır.
Isı transferini belirlemek için Annand [8] tarafından
verilen ampirik bağıntı kullanılmıştır. Bölgelerdeki kütle
miktarlarını ve kütlesel değişimlerini hesaplamak için
yanma odasına püskürtülen yakıt demetinin geometrisinin
bilinmesi gerekmektedir.

2.1 Termodinamiğin Birinci Kanununun(TBK) Açık
Bir Sisteme Uygulanması
Literatürde, dizel motorlarının performanslarını ve
eksoz
gazları
emisyonlarını
modellemek
için
termodinamik esaslı modeller ve boyutlu modeller
şeklinde iki temel yaklaşımın uygulandığı görülmektedir.
Boyutlu modellerde; kütlenin, momentumun ve enerjinin
korunumu denklemleri silindir dolgusuna uygulanmaktadır. Bu
modeller; denklemleri zaman ve uzaysal boyutlara bağlı
oldukları için, akış alanına ilişkin daha ayrıntılı bilgi
verirler.
Termodinamik
esaslı
modellerde
ise,
termodinamiğin birinci kanunu (enerji eşitliği) motor
çevrimini oluşturan emme, sıkıştırma, yanma, genişleme
ve eksoz işlemleri boyunca silindir dolgusuna
uygulanmaktadır. [1-6].
Açık bir termodinamik sistem olan motor silindirine
TBK ve diğer termodinamik bağıntılar uygulanarak
silindir hacmi ve basıncı için aşağıdaki gibi adi bir
diferansiyel denklem takımı elde edilebilir.
dV
(p + ϕp ) = − dp m ∂u + ϕV − ϕmT ∂R 
dθ  ∂p
dθ
∂p 
&
+m

∂R  
 
 1 /  mR + mT  
∂T  
∂T  
∂u

(1)










 (2)







 n 
∂u
∂R 
i +ψ ϕ V −ψ ϕ m T
i 
&
/ ∑  ψ m
 i i ∂p
i i i
i i i i ∂p 


i = 1 
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durumda ise demet boyu ve açısı Hiroyasu [18] tarafından
geliştirilmiş
düzeltme
faktörleri
kullanılarak
düzeltilmektedir [3, 6].

2.4 Bölgelerdeki Kütlelerin Hesaplanması
Şekil 1’de görüldüğü gibi yanma odasına püskürtülen
yakıt demeti çok sayıda bölgeye ayrılmaktadır. Söz
konusu bölgelerin sınırları sabit ekivalans oranları ile
belirlenmektedir. Şekil 1a’da tutuşma gecikmesinden
hemen önce silindir içerisinde üç bölgenin bulunduğu
görülmektedir. Burada A hava bölgesini, C yakıtça zengin
özü ve B1 yanabilme ekivalans oranı sınırları içerisinde
bulunan bölgeyi göstermektedir. A bölgesinde yakıtça
fakir bir karışım (φ<0.6) ve C bölgesinde de yakıtça çok
zengin bir karışım (φ>2.88) bulunduğundan söz konusu
bölgelerde yanma gerçekleşmemektedir. B1 bölgesinin
ekivalans oranı sınırları (0.6<φ<2.88) yanabilme sınırları
içerisinde olduğundan söz konusu bölge tutuşma
gecikmesi sonunda anlık olarak yanmaktadır. B1
bölgesindeki yanmanın ön yanma fazını (hızlı yanma
fazını) oluşturduğu varsayılmaktadır.

2.3 Demetteki Yakıt ve Hava Kütlelerinin Belirlenmesi
Demetti oluşturulan bölgelerdeki anlık kütle
miktarının belirlenebilmesi için demet içersindeki dizel
yakıtının uzaysal dağılımının bilinmesi gerekmektedir.
Sunulan modelde, literatürdeki verilerden yararlanarak
demet ekseni boyunca yakıt konsantrasyonunun
hiperbolik dağılıma, buna karşın radyal yöndeki yakıt
konsantrasyonu dağılımının normal dağılıma uyduğu
varsayılmıştır [3, 14, 19]. Böylece demet eksenindeki yakıt
konsantrasyonu cm aşağıdaki gibi belirlenmektedir.
1
cm =
x <x<x
t
L
α( θ) + 1
(3)
c = 0 x < x L ve x > x
t
m
1.5
c(x, y, θ)
y
(4)
=1−  
c m (x, y, θ)
b
Burada c herhangi bir andaki yakıtın kütlesinin toplam
kütleye oranı, y demet ekseninden olan düşey uzaklık ve b
demet ekseni boyunca herhangi bir konumdaki demetin
genişliğinin yarısıdır. (3) eşitliğindeki α(θ) silindir
içerisindeki dizel yakıtının dağılma faktörüdür ve zamanla
değişmektedir. α(θ) kütlenin korunumu ilkesine bağlı
olarak belirlenmektedir. Herhangi bir krank açısı
konumunda silindire püskürtülen toplam yakıt kütlesinin,
demetteki yakıt kütlesine eşit olması gerekmektedir. Bu
özelliklerden yararlanarak α(θ) belirlenebilmektedir.
Böylece;
x
θ dm y
t b
= 2π ∫ ∫ cρydxdy
(5)
∫
0 dθ
x 0

Havanın demete çekilmesi
A=A+A
2
1
A2

Diesel yakıtı
(a)

B1
C

A1

φ=2.88 φ=0.6 φ=0

Havanın demete çekilmesi

A2
Diesel yakıtı

B1
A1

C
Bj

(b)

φ=2.88

φ=0

Havanın demete çekilmesi

L

yazılabilir. Burada dmy/dθ yakıt püskürtme oranı, ρ
bölgesel yoğunluk, xt demet boyu ve xL ise demetin
memeden olan uzaklığıdır. xL’nin püskürtme devam ettiği
sürece değeri sıfırdır ve püskürtme tamamlandıktan
sonraki değeri Chi ve arkadaşları [19] tarafından verilen
xL=(0.25-1)xt şeklindeki bağıntıdan belirlenmektedir. (5)
bağıntısındaki b ise demet ekseni boyunca, herhangi bir
konumdaki, demetin genişliğinin yarısıdır ve aşağıdaki
bağıntıdan bulunmaktadır [3, 6, 19].
b = xtan(θ / 2)
(6)
d
Burada θd demet açısıdır. Bu durumda (5) denkleminde
tek bilinmeyen α(θ) olmaktadır. α(θ)’yı belirlemek için
uygulanan yaklaşımda; α(θ)’ya değişik değerler verilerek
püskürtülen yakıt miktarı ile sağ taraftaki integralin değeri
karşılaştırılır. Her iki değer arasındaki fark belirli bir
değerden küçük (yaklaşık olarak % 0.01 den küçük)
olduğunda α(θ) yeterli duyarlıkta belirlenmiş olur. α(θ)
belirlendikten sonra demetteki dizel yakıtı ve hava
karışımının dağılımı belirlenmiş olmaktadır.

A2

Diesel yakıtı

B1
A1

C
(c)

B2

φ=2.88

φ=0

Şekil 1. Demetin bölgelere ayrılmasının gösterimi [ 3, 14, 19, 20]
Tutuşma gecikmesi süresi dolduktan ve daha sonra
B1 bölgesi anlık olarak yandıktan sonra; demet,
çevresindeki havayı yavaş yavaş içerisine çekmeye devam
etmektedir. Hava demet içerisine çekildikçe yanmaya
hazır yakıt-hava karışımı bölgeleri oluşmaktadır. Şekil
1b’de görüldüğü gibi Bj bölgesi yanmaya hazır, henüz
C’den ayrılmamış, yakıt-hava karışımı bölgesini
göstermektedir. Söz konusu bölgenin yeni bir bölge
oluşturması için gerekli kriter aşağıda verilmiştir.
Sunulan
modelde yeni bölgelerin oluşturulması
yanmış bölgelerde yaklaşık aynı miktarda dizel yakıtı
kütlesinin bulunduğu varsayımından yararlanarak
yapılmaktadır. Genellikle Bi bölgelerindeki dizel yakıtının
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kütlesi B1 bölgesinde yanan dizel yakıtının belirli
oranlarındaki katlarına eşit alınarak belirlenmektedir [3, 6,
20]. Böylece geçici Bj bölgesindeki yakıt miktarı gerekli
değere ulaşınca C bölgesinden ayrılmakta ve daha sonra
da söz konusu bölge anlık olarak yanmaktadır. Bu şekilde
yanma odasındaki yakıtın yanması tamamlanana kadar
bölgelerin oluşumu devam etmektedir. Böylece yanma
odası içerisindeki Bi bölgelerindeki dizel yakıtının
miktarları yaklaşık olarak eşit olmaktadır. B1 bölgesinden
sonraki Bi bölgelerinin oluşumu ve daha sonra yanmaları
yanmaya hazır yakıt-hava oranı ile kontrol edilmektedir.
Buradan söz konusu Bi bölgelerinin yanmasının karışım
kontrollü yanma fazını oluşturduğu görülmektedir.
Yeni oluşturulan bir bölgenin anlık yanması
durumunda; C ve A gibi yanma olmayan ve daha önce
yanmış bölgelerin izantropik olarak sıkıştırıldığı
varsayılmaktadır. Anlık olarak yanmış bölgenin durumu
ise, yanmadan önceki toplam iç enerjisinin yanma
olduktan sonraki toplam iç enerjisine eşit olacağı düşünülerek
hesaplamaktadır.
Her bir bölgedeki yakıtın ve havanın kütleleri ise
aşağıdaki bağıntılardan belirlenmektedir.
y(φ )
t
i
m
= 2π ∫
∫ cρydxdy
y,Bi
x y(φ + 1)
L
i
x y(φ )
t
i
m
= 2π ∫
∫ (1 - c)ρydxdy
h,Bi
x y(φ + 1)
i
L

m
&
m

, =
ç,h B
i

h, B

i

(θ ) − m
(θ )
2
h, B 1
i
(θ − θ )
2
1

(8)

φ(θ ) − φ(θ )
2
1
(9)
θ −θ
2
1
Böylece (1) ve (2) adi diferansiyel denklem
takımındaki bilinmeyenler belirlenmiş olur. Bu denklem
takımı yanma işleminin başlangıcından silindir
içerisindeki tüm yakıt yanana kadar çözülerek silindir
basıncı, bölgelerin hacimleri ve sıcaklıkları belirlenmiş
olur. Sıkıştırma işlemi boyunca ve tüm yakıtın
yanmasından sonraki genişleme işleminde; silindir basıncı
ve silindir hacmi için Heywood [9] tarafından verilen p&
ve T& için düzenlenmiş adi diferansiyel denklem takımı
kullanılmıştır. Ayrıca sunulan çalışmada emme ve eksoz
işlemleri Durgun [21] tarafından geliştirilen basit
yaklaşımla hesaplanmıştır. Böylece yukarıda anlatılan
termodinamik modele dayalı olarak dizel motoru
çevrimlerini hesaplayan bir bilgisayar programı
geliştirilmiştir. Söz konusu bilgisayar programı dizel
motoru çevrimlerini, çevrim hesabı tamamlandıktan sonra
motor karakteristiklerini ve eksoz gazları emisyonlarını
hesaplayabilmektedir. Aşağıda bu modelin alt program
biçiminde bilgisayar akış diyagramı verilmiştir. Ana
programdan motorun ana boyutları ve püskürtme sistemi
özellikleri
gönderildiğinde
motor
çevrimi
hesaplanabilmektedir. Çevrim hesaplandıktan sonra çevrim
sonu özellikleri, iş, efektif verim, efektif güç vb. değerler
ana programa gönderilmektedir.
φ& =

x

(7a)

(7b)

A ve C bölgelerindeki hava ve yakıt kütleleri
yukarıdaki eşitliklerde yer alan y(φi) sınırları ekivalans
oranına bağlı olarak aşağıdaki bağıntıdan belirlendikten
sonra (7a) ve (7b) eşitlikleri kullanılarak her bir bölgedeki
yakıtın ve havanın kütleleri hesaplanabilir [6].
1

 1.5
φF
st 
y = b1 − (α(x) + 1)
1 + φF 

st 

Burada Fst sokiometrik yakıt-hava oranıdır. Peş peşe gelen
Bi bölgelerinin yeni y(φi) değerleri, bölgelerdeki yakıt
miktarının değişmediği varsayımından yararlanarak
bulunmaktadır. Sunulan
modelde; A, B1 ve Bi
bölgelerindeki yakıt miktarları değişmemektedir. Bununla
birlikte demeti oluşturan bütün bölgelere hava
çekilmektedir. Bu durumda demet ilerledikçe ve bölgelere
hava çekildikçe her bir bölgenin sınırları, bölgelerdeki
hava miktarı farklı değerler alacağından değişecektir. Bu
nedenle seçilen ∆θ adımlarında söz konusu bölgelerin
sınırlarının yeniden hesaplanması gerekmektedir. Her bir
bölgenin ekivalans oranı sınırları belirlendikten sonra (7a)
ve (7b) denklemleri çözülerek söz konusu bölgelerdeki
yakıtın ve havanın kütleleri hesaplanabilir [3, 6].
Bölgelerdeki yakıtın ve havanın kütleleri belirlendikten
sonra kütlelerdeki ve ekivalans oranlarındaki değişim
oranları aşağıdaki bağıntılardan hesaplanmıştır.

3. SAYISAL UYGULAMALAR
Dizel motoru çevrimlerini için geliştirilen bilgisayar
programın dizel motoru çevrimlerini yeterli duyarlılıkta
hesaplayıp hesaplamadığının kontrolünün yapılması
gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilen bilgisayar
programından elde edilen sayısal sonuçlar; literatürdeki
doğruluğu gösterilmiş teorik modellerle ve deneysel
sonuçlarla karşılaştırılarak bazı örnek karşılaştırma
sonuçları eğriler ve tablolar şeklinde sunulmuştur.
Tablo 1. Teorik hesaplarda kullanılan motorların bazı
özellikleri (Tabloda n enjektör memesinin delik
sayısıdır) [1, 4, 20, 22-24]
ε
D (mm)
H (mm)
pp (bar)
θs (o)
dn (mm)
Z
n
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Bazari

Dent

Gupta

12.2

14.3

14.6

203
273
489
-5
0..35
6
9

140
152.4
- (11-18)
0.2
1
8

95
110
170
-15
0.2
1
3

Li

Deney
motoru

16.8

14.5

18-24

106.5
127
120-490
-15
0.3
4
4

138.7
152.4
-14
0.27
6
6

90
120
90-250
-22
0.36
1
1

Ottikkutti

Ana programdan gelen değerler: Motorun ana boyutları ve çalıma koşulları, püskürtme sistemi
özellikleri, kullanılan yakıtın özellikleri, fumigasyon oranı ve çevrim için gerekli sabitler
Emme işlemi başlangıcında Tr, Pr'nin seçimi
Ta ve pa'nın Durgun yöntemi ile hesaplanması

Hayır

Basınç (bar)

dp/dθ ve dT/dθ'nin sıkıştırma işlemi boyunca çözülmesi
Evet

Püskürtme
başladı mı?

Püskürtülen yakıtın kütlesinin, demet karakteristiklerinin ve diesel yakıtı dağılma faktörünün hesabı
dp/dθ ve dT/dθ'nin tutuşma gecikmesi boyunca çözümü
Yanma işleminin hesabı
Hayır

Evet

Püskürtme
tamanlandı mı?

Püskürtülen yakıtın
kütlesinin hesabı

0

50

100 150 200 250

(b)
Şekil 3. Sunulan modelden elde edilen tutuşma gecikmesi
ve basınç değerlerinin Li’nin [4] modelinden elde
edilmiş sonuçlarla karşılaştırılması

Hayır

Bölge oluştu
mu?

n=1900 dev/dak
ε=14.5

KMA (derece)

Demet karakteristiklerinin,α(θ) diesel yakıtının dağılma faktörünün,
bölgelerdeki yakıt ve hava kütlelerinin vs. hesaplanmaları
Evet

160
140
Sunulan model
120
Li [4]
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-250 -200 -150 -100 -50

Yeni oluşturulan bölgelerin anlık yanma hesabı. Anlık
yanma sonucunda yanma olmayan ve daha önce yanmış
bölgelerin basınç ve sıcaklıklarının hesaplanması
N=N+1
dp/dθ ve N tane dVi/dθ'nin yanma işlemi boyunca çözülmesi-ideal
gaz eşitliğinden bölge sıcaklıklarının hesaplanması
Hayır

C bölgesinin φ'si
2.88'den küçük
mü?

Basınç (bar)

Evet

dp/dθ ve dT/dθ'nin genişleme işlemi boyunca çözülmesi
Eksoz işleminin hesaplanması ve Tr, pr'nin belirlenmesi
Yeni Tr ve pr'ye göre çevrimin yeniden hesaplanması

Yeni Tr ve Pr'ye
göre çevrim
hesabının tekrarı

Hesaplanan ve
seçilen Tr'ler
arasındaki fark %
3'ten küçük mü?

Hayır

Evet

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-130
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Şekil 3 ve Şekil 4’te sunulan modelden hesaplanan
tutuşma gecikmesi ve basınç değerleri ile literatürde yer
alan diğer teorik çalışmalarda hesaplananmış değerlerinin
karşılaştırılması gösterilmiştir. Buradan sunulan modelden
bulunan sonuçların diğer yöntemlerden hesaplanmış
değerlere yeterli düzeyde yakın olduğu görülmektedir.
Öte yandan Bazari [1] tarafından verilen motor için,
sunulan modelden efektif güç 492.531 kW olarak
hesaplanmıştır ve Bazari’nin modelinden hesaplanmış
efektif güç değeri ise 480 kW’tır. Bu durumda efektif
güçler arasında % 2.6’lik farkın bulunduğu görülmektedir.
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Kamimoto [23]

n=1250 dev/dak ε=14.6
D=95 mm, H=110 mm

50

Motor karakt.

40

Sunulan Kızıltan
% Fark
model
[24]
Ne (kW)
5.249
4.699
11.705
pme (bar)
7.504
6.96
7.816
be (kgy/kWh) 0.2433
0.275 -11.527
1100
dev/dak
0.3456
0.307
12.573
ηe
Md (Nm)
45.565
40.8
11.679
Ne (kW)
5.589
5.146
8.609
pme (bar)
7.324
6.98
4.928
be (kgy/kWh) 0.2535
0.273
-7.143
1200
dev/dak
0.3317
0.309
7.346
ηe
Md (Nm)
44.472
40.95
8.601
Ne (kW)
5.921
5.615
5.450
pme (bar)
7.163
7.04
1.747
be (kgy/kWh) 0.2540
0.281
1300
-9.609
dev/dak
0.3311
0.305
8.557
ηe
Md (Nm)
43.494
41.25
5.440
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Şekil 4. (a), (b), (c) ve (d) sunulan modelden elde edilen
basınç değerlerinin literatürde geliştirilen diğer
teorik modellerden elde edilmiş sonuçlarla
karşılaştırılması
Tablo 2.

Sunulan modelden elde edilen sonuçların
Kızıltan’ın [24] deneysel sonuçları ile
karşılaştırılması
ε=18
Motor karakt.

1100
dev/dak

1200
dev/dak

1300
dev/dak

Sunulan modelden elde edilen sonuçların
Kızıltan [24]’ın deneysel sonuçları ile
karşılaştırılması
ε=21

Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)

Tablo 4. Sunulan modelden elde edilen sonuçların
Ayvaz’ın [25] deneysel sonuçları ile
karşılaştırılması
Motor
karakteristikleri Sunulan Ayva % Fark
ε=18
model z [25]

Sunulan Kızıltan
% Fark
model
[24]
5.086
4.337
17.270
7.271
6.42
13.255
0.2574
0.295 -12.746
0.3267
0.286
14.308
44.149
37.65
17.262
5.458
4.75
14.905
7.153
6.45
10.899
0.2631
0.287
-8.328
0.3197
0.283
12.968
43.434
37.8
14.905
5.873
5.146
14.127
7.105
6.45
10.155
0.2614
0.304 -14.013
0.3217
0.277
16.137
43.139
37.8
14.124

1100
dev/dak

1200
dev/dak

1300
dev/dak

Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulan modelden
hesaplanan motor karakteristikleri değerleri Kızıltan’ın
[24] ve Ayvaz’ın [25] deneysel sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Burada da sunulan modelden elde
edilen sonuçların deneysel sonuçlarla uyum içerisinde
olduğu
görülmektedir.
Fakat
burada;
yapılan
karşılaştırmalar sonucunda maksimum hata oranlarının
yaklaşık % 18 düzeyinde olduğu görülmektedir Hata
oranının çok yüksek olmasının nedenleri aşağıdaki gibi
açıklanabilir.

1400
dev/dak

1500
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Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)
Ne (kW)
pme (bar)
be (kgy/kWh)
ηe
Md (Nm)

5.011
7.165
0.2774
0.3032
43.503
5.486
7.190
0.2785
0.3020
43.654
5.716
6.915
0.2894
0.2906
41.986
6.332
7.113
0.2810
0.2993
43.192
6.495
6.810
0.2885
0.2942
43.349

4.625
6.609
0.324
0.262
40.50
5.045
6.609
0.325
0.261
40.50
5.466
6.609
0.326
0.261
40.50
5.930
6.658
0.328
0.258
40.8
6.143
6.437
0.328
0.259
39.45

8.346
8.413
-14.383
15.725
7.415
8.741
8.791
-14.308
15.709
7.788
4.574
4.630
-11.227
11.341
3.669
6.779
6.834
-14.329
16.008
5.865
10.858
5.795
-12.043
13.591
9.883

kullanılabilir. Sunulan çalışmada tanıtılan program
daha sonra hafif yakıt fumigasyonu için yeniden
uyarlanmıştır. Fumigasyon için geliştirilen bilgisayar
programının dizel motoru çevrimlerini de yeterli
duyarlıkta
hesapladığı
belirlenmiştir.
Etanol
fumigasyonu ile ilgili sonuçların bir bölümü [6, 26,
27] kaynaklarında, benzin ile ilgili sonuçların bir
bölümü ise [6, 27] kaynaklarında bulunabilir. Söz
konusu paket bilgisayar programı alternatif yakıt
karışımları için de uyarlanmıştır. Bu konu ile ilgili
sonuçlar ise daha sonraki yayınlarda sunulacaktır.

Kızıltan’ın [24] ve Ayvaz’ın [25] çalışmalarında
kullandıkları deney motorunun püskürtme basıncı,
püskürtme süresi ve meme deliği sayısı gibi bazı veriler
tam olarak bilinmemektedir. Bu değerler benzer
motorlardan yaklaşık olarak seçilmiş veya hesaplanmıştır.
Püskürtme basıncının deneylerdeki yakıt miktarını
sağlayacak şekilde devir sayısı ile değiştiği varsayılmıştır.
Bu durumun söz konusu motor için uygun olup olmadığı
tam olarak bilinmemektedir. Motorun mekanik kayıplarını
hesaplamak için ortalama piston hızına bağlı ampirik bir
bağıntı kullanılıştır [6]. Söz konusu deney motoru için
mekanik kayıplar ortalama basıncını belirlemek amacı ile
KTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde Durgun’un
yönetiminde yeni bir yüksek lisans tez çalışması
yapılmaktadır. Sonuca ulaşmak üzere olan bu çalışmada
mekanik
kayıplar
ortalama
basıncının
sunulan
çalışmadakinden daha yüksek olacağı belirlenmiştir.
Böylece sunulan çalışmada kullanılan bağıntı motorun
mekanik kayıplarını hesaplamak için yeterli olmayabilir.
Ayrıca deneylerde kullanılan yakıtın kapalı formülü
bilinmediğinden yaklaşık bir kapalı formül seçilmiştir.
Yine deneylerdeki ekivalans oranı (0.75-1) gibi çok
yüksek değerlerdedir. Bu durumda C bölgesinin ekivalans
oranının 2.88’in altına inebilmesini sağlamak için demet
yolu Hiroyasu [18] ve Dent [16] bağıntısının belirli
oranlardaki katlarının ortalaması şeklinde hesaplanmıştır
[6]. Hiroyasu’nun yol bağıntısındaki katsayı değeri daha
büyük seçildiğinden yol değerini gerçek değerinden daha
büyük hesaplamaktadır. Bu durumda sunulan modelden
hesaplanan motor karakteristikleri deneysel değerlerinden
biraz yüksek çıkmaktadır. Ayrıca sunulan çalışmada artık
eksoz gazları hesaba katılmadığı için motor
karakteristikleri değerlerinde farklılıklar görülmektedir.
Eğer modelde; artık eksoz gazları da hesaba katılabilirse
ve daha gerçekçi mekanik kayıplar ortalama basıncı
değerleri kullanılırsa motor karakteristiklerinin gerçeğe
daha yakın olarak hesaplanabileceği söylenebilir.
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ÖZET:
Taşıtlarda şasi aracın iskeletini oluşturur ve birinci derecede yük taşıyan eleman olması yanında belli başlı
komponenetlerin üzerine takıldığı temel yapıdır. Bu nedenle, zor yük koşullarında maruz kalacağı gerilmeleri minimize
edecek ve fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterli rijitliğe sahip olacak şekilde tasarlanır. Bu çalışmada sekiz tonluk
bir dağıtım kamyonunun maruz kalacağı yük durumu esas alınarak, şasinin topolojik optimizasyonu yapıldı.
Optimizasyon işlemi için, düşey yönde eğilme, asimetrik frenleme, boyca eksene göre burulma, çarpışma ve doğal
frekans gibi çeşitli tasarım kriterleri kullanılarak modeller oluşturuldu.
Anahtar Kelimeler: Topoloji Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar Metodu, Şasi Tasarımı.

STRUCTURAL OPTIMIZATION OF A SERVICE TRUCK’S CHASSIS
ABSTRACT:
The chassis is the skeleton of a vehicle. It serves both as the primary load carrying member and as the
foundation structure to which most major components are attached. For obvious reasons, it is designed in a balance
between the stiffnes necessary to perform its functions and the compliance necessary to minimize stress levels over
service conditions. In this study topology optimizations are carried out based on the load conditions of a service truck
with 8 tons capacity. Various finite element models are employed for optimization by using criteria such as vertical
bending, asymmetric braking, torsion along the longitudinal axis and frequency.
Key Words: Topological Optimization, Finite Element Method, Chassis Design.
1.GİRİŞ
Sürekli yapılarda topolojinin optimize edilmesi
çeşitli metotlarla gerçekleştirilebilir. OptiStruct programı
en önemli iki metodu kullanmaktadır [6]. Bunlardan
birincisi 1988 yılında Bendsoe ve Kikuchi tarafından
geliştirilen ve bu alanda daha sonraki çalışmaların
temelini teşkil eden homojenleştirme metodudur [1].
Homojenleştirme metodunda modeli oluşturan sonlu
elemanların boşluklar içerdiği varsayılır. Optimizayon
probleminde bu boşlukların boyutları ve yönelimleri
dizayn değişkeni olarak kullanılır. İkinci metod ise R. J.
Yang ve C. H. Chung tarafından ortaya atılan yoğunluk
metodudur [2]. Bu metodta, her bir sonlu elemanın sahip
olduğu malzeme izotropik kabul edilir ve her elemanın
yoğunluğu normalize edilerek dizayn değişkeni olarak
tanımlanır. OptiStruct programında
optimizasyon

Bir taşıtın iskeletini oluşturan şasi, hem birinci
derecede yük taşıyan hem de diğer elemanların
bağlandığı taşıtın en temel yapısıdır. Bu nedenle, şasi
tasarımında dayanıklılık esastır. Öte yandan, dayanıklılık
için gerekli kriterler sağlanırken aracın ağırlığı ve
malzeme maliyeti faktörleri dikkate alınmalıdır. Çeşitli
faktörlerin dengelenmesi, ancak şasinin yapısı çok kriterli
olarak optimize edilerek gerçekleştirilebilir. Bu
çalışmada, sekiz tonluk bir dağıtım kamyonu şasisinin
çok kriterli topolojik optimizasyonu yapılmıştır. Çalışma
süresince, sonlu elemanlar
(SE) modelinin
oluşturulmasında ve sonuçların görüntülenmesinde
HyperMesh programından, yapısal optimizasyon işlemi
içinde OptiStruct programından yararlanıldı. Oluşturulan
modellere topoloji optimizasyonu uygulandı.
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problemi tanımlanırken SE analizi sonucunda hesaplanan
gerilme, yer değiştirme, esneklik ve frekans gibi yapısal
cevaplar, hacim ve kütle gibi fiziksel özellikler, tasarım
sınırlarının veya amaç fonksiyonunun tanımlamasında
kullanılır [6].

Genel optimizayon probleminin hazırlanması iki
bölümden oluşur;sonlu elemanlar modelinin kurulması ve
optimizasyon probleminin tanımlanması. Optimizasyon
probleminde, ilk önce dizayn değişkenleri tanımlanır.
Ardından amaç fonksiyonunun ve tasarım kıstlarının
tanımlanmasında kullanılacak, kütle, hacim, esneklik,
frekans ve hacim oranı gibi cevaplar belirlenir. Son
olarak amaç fonksiyonu ve tasarım kısıtları tanımlanarak
problem çözdürülür.

Kamyon şasileri genellikle merdiven şeklinde bir
yapıya sahiptir. Kanal kesitli iki yan profilden ve bu
profiller arasına yerleştirilen traverslerden oluşur. Yan
profiller şasinin düşey yöndeki dayanımını belirleyen en
önemli elemanlardır. Aracın taşıdığı yük, özellikle iki aks
arasında düşey yönde eğilme momentine neden olur.
Traverslerin esas görevleri şasiyi rijit hale getirmek olsa
da motoru ve diğer taşıt aksamlarını taşıma gibi birçok
fonksiyonu yerine getirirler.

1. EĞİLME DAVRANIŞI
1.1 Tekil Yüklü Model
Şasinin eğilme dayanımını belirleyen en önemli
elemanlar yan profiller olduğundan eğilmeye dayanıklı
optimum yapı araştırılırken sadece yan profiller dikkate
alındı ve yan profillerin topolojisi bulunmaya çalışıldı.

Optimizasyon yapılacak yükleme durumlarını
belirlemek için, farklı deformasyon koşullarında araç
şasisinin davranışları belirlendi [4]. Düşey yönde eğilme,
asimetrik frenleme, eksene göre burulma ve çarpışma gibi
durumları yansıtacak modellerin yanı sıra yapının doğal
frekans değerlerini hesaplamak için modeller de
oluşturuldu. Her bir durum için tasarım uzayı ve mesnet
noktaları belirlenerek, tasarım kriterlerini karşılayacak
optimum şasi yapısı elde edilmeye çalışıldı. Şasi
malzemesi olarak izotropik çelik seçildi ve yoğunluk ρ =
7.85x10-9 kg/mm3, E=2x105 MPa ve ν = 0.3 alındı.. Şasi
boyu 5180 mm, şasi genişliği 760mm, ve şasi kalınlığı
210mm alındı. Uygulanan yükler, sekiz tonluk bir
kamyona seyir esnasında etkiyen servis yükleri
kullanılarak hesaplandı.

Yan profili simgeleyen kirişin genel eğilme
davranışını belirleyebilmek için mesnetler kirişin uç
noktalarına yerleştirilerek analizler yapıldı. İlk
optimizasyon işleminde kirişin orta noktasına düşey
yönde iki kuvvet vektörü uygulandı. SE modelinde 7770
tane 8 düğüm noktalı (doğrusal) dikdörtgen prizma
eleman kullanıldı. Eleman boyutu ortalama 20 mm’dir.
SE modeli şekil 1’de gösterilmiştir.

Topoloji optimizasyonu uygulanarak aşağıdaki
durumlar için başlangıçta tanımlanan tasarım uzayı
içerisinde ve tasarım sınırlarını sağlayan optimum
malzeme dağılımı hesaplandı. Çözümler için, Intel P4
2GHz işlemcili ve 2GB RDRAM’li bir PC kullanıldı.
Tablo 1’ de eleman sayılarına göre birkaç model için
çözüm süreleri verilmiştir.
Tablo 1. Çözüm süreleri
Eleman
Sayısı

Amaç
Foksiyonu

88000

Hacim
Fraksiyonu

44300

Esneklik

51000

Esneklik

7770

Esneklik

Tasarım
Sınırları
Frekans
Alt Limit = 4,
Üst Limit = 8
Hacim
Fraksiyonu
Üst Limit = 0.3
Hacim
Fraksiyonu
Üst Limit =0.3
Hacim
Fraksiyonu
Üst Limit =0.4

Şekil 1. Tekil yüklü sonlu elemanlar modeli. Mesnet
noktaları kırmızı ile gösterilmiştir.

Çözüm
Süresi
(saat)

Optimizasyon probleminde, optimizasyon sırasında
kullanılan tasarım alanının oranını gösteren hacim
fraksiyonu ve yer değiştirme cevapları tanımlandı. Hacim
fraksiyonu, 0 ile 1 arasında değerler alır. Girilen değer
optimizasyon esnasında muhafaza edilecek hacmi ifade
eder. Amaç fonksiyonu için hacim fraksiyonu, tasarım
sınırlarının belirlenmesinde ise yer değiştirme cevabı
kullanıldı. Optimizasyon yapılarak amaç fonksiyonu olan
hacim fraksiyonu minimize edildi. Üst tasarım limitine
(ÜL) SE analizi sonucunda elde edilen maksimum yer
değiştirmeden daha küçük bir değer girildi. Yer
değiştirme cevabı tanımlanırken model üzerinde bir
düğüm noktası seçildi. SE analizi sonucunda bu düğüm

17:14:00
01:13:00
00:50:00
00:06:30
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noktasında hesaplanan yer değiştirmenin büyüklüğüne
göre tasarım sınırları belirlendi. SE analizinde bulunan
yer değiştirmeden, mutlak değerce büyük bir değer
girilmesi optimizasyon sonucunda yapının daha katı
olmasına neden olmaktadır. Aynı değerin girilmesi
durumunda ise tasarım koşulu hemen sağlanacağından
çözüm yakınsar ve yapının topolojisi değişemeden
optimizasyon sona erer. Herhangi bir tasarım sınırlaması
konulmaz ise model tamamen boşaltılır.

oklar kasanın ağırlığını, küçük oklar ise sürücü kabinin
ağırlığını temsil etmektedir (bkz Şekil 3).
Modelde yeşil renkli elemanlar ile gösterilen sabit
(değiştirilemez) bir bölge tanımlandı. Bu tanımlamanın
amacı, sabit bölge içerisindeki elemanlar optimizasyon
esnasında değişikliğe uğramayacağından
düşük
gerilmeye sahip elemanların boşaltılmasını ve bu
elemanların üzerindeki kuvvetlerin veya mesnetlerin
boşta kalmasını engellemektir.

Çözüm 43 iterasyon sonunda yakınsadı. Hacim
fraksiyonu, başlangıç değeri olan 0.9’dan 0.532’ye düştü.
Seçilen düğüm noktasındaki yer değiştirme, tasarım
sınırlamasının üst sınır değeri olan 0.145 mm’de kaldı.
Oluşan topoloji Şekil 2’de ve sonuçlar Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo.2

Çözüm öncesi
parametreleri

Amaç Fonksiyonu
( Hacim Fraksiyonu)
Tasarım Kısıtı
(Yer değiştirme, mm)
Çözüm süresi , saat
İterasyon Sayısı

ve

sonrası

optimizasyon

Önce
0.9
Sonra
0.532
Önce
1.37
Sonra ÜL, 1.45
00:12:36
43
Şekil 3. Yayılı yüklü sonlu elemanlar modeli. Mesnet
noktaları kırmızı ile gösterilmiştir.
SE modeli, ortalama boyutu 20 mm olan 7770
adet 8 düğüm noktalı (doğrusal) dikdörtgen prizma
elemanlar ile örüldü. Yaprak yayların bağlantı
noktalarında bulunan düğüm noktalarının bütün serbestlik
dereceleri kısıtlanarak model sabitlendi. Optimizasyon
işleminin ardından elde edilen yapıdaki gerilme
dağılımıyla karşılaştırmak için önce SE analizi yapıldı ve
model üzerinde gerilme durumu incelendi. Optimizasyon
öncesi model üzerindeki gerilme dağılımı Şekil 4’de
gösterilmektedir. Maksimum gerilme, Von Mises
gerilmesi cinsinden 13.1 MPa büyüklüğünde arka yaprak
yayların yan profile bağlandığı bölgede oluştu.

Şekil 2. Eğilme için optimize edilmiş kiriş.
1.2 Yayılı Yüklü Model
Bu bölümde, kabinin ağırlığı ve yüklü durumda
kasanın ağırlığı şasi yan profilini oluşturan kirişe yayılı
yükler halinde uygulandı ve gerçek durumda tek bir yan
profile gelen düşey yöndeki yükler dikkate alındı.
Kabinin kütlesi yaklaşık olarak 400 kg, yüklü durumdaki
kasanın kütlesi ise (1.5 emniyet faktörü kabulü ile) 12
ton kabul edildi. SE modelinde sürücü kabininin ağırlığı
düşey yönde 32.3 N şiddetinde 60 adet kuvvet vektörü ile
yüklü durumdaki kasanın ağırlığı ise 395 N değerinde
154 adet kuvvet vektörü ile tanımlandı. Yükleme durumu
ve sınır koşulları aşağıdaki şekilde görülmektedir. Büyük

Şekil 4. Yayılı yüklü kirişte gerilme durumu.
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Optimizasyon probleminde iki adet yapısal cevap
tanımlandı; esneklik ve hacim fraksiyonu. Esneklik amaç
fonksiyonu olarak, hacim fraksiyonu ise tasarım
sınırlarının belirlenmesinde kullanıldı ve amaç
fonksiyonu minimize edildi. Üst tasarım sınırı (ÜL)
olarak 0.4 değeri seçildi. Bu değer, optimizasyon
sonrasında tasarım uzayının sahip olabileceği maksimum
hacmin, bütün modelin hacmine oranını göstermektedir.

2. BURULMA DAVRANIŞI
Geometrik model kanal kesitli iki profilden ve bu
profilleri birleştiren kirişlerden meydana gelmektedir.
Son topolojinin daha gerçekçi olması için, başlangıç
modelinde ara bağlantı kirişleri arasındaki mesafeler
küçük tutuldu. SE modelinde yan profiller dört düğüm
noktalı kabuk elemanlar ile, ortadaki tasarım uzayı ise 8
düğüm noktalı (doğrusal) dikdörtgen prizma elemanlar ile
örüldü. Eleman boyutu 20 mm alındı. Yeşil renkte
görülen katı elemanlar tasarım uzayını göstermektedir

Çözüm 24 iterasyon sonunda yakınsadı. Esneklik
değeri 3.489x103 den 8.99x102
ye düştü. Hacim
fraksiyonu üst sınırı 0.4’de kaldı. Dolayısı ile tasarım
sınırı ihlal edilmedi. 0.3 den küçük yoğunluğa sahip
elemanların yok edildiği durumda yani 0.3 eşik değerinde
malzeme dağılımı Şekil 5’deki gibidir. Eşik değeri
değiştirilip topoloji incelendiğinde yapı elemanlarının
boyutlarında büyük değişimlerin olmadığı görülmüştür.
Bu sonuç, oluşan yapının yeterince ayrık ve belirgin
olduğunu göstermektedir. Eğer orta seviyeli yoğunluğa
sahip elemanlar çoğunlukta olsaydı, kesin bir sonuç elde
edilemezdi.

Yan profiller bir taraftaki uçlarından sabitlenirken
diğer uçlarına model eksenine göre burulmaya sebep
olacak bir kuvvet çifti uygulandı. Kuvvetler ve mesnetler
tek düğüm noktası yerine birkaç düğüm noktası
uygulandı. Burulma davranışı kuvvetle doğrusal
değiştiğinden kuvvetin büyüklüğü rasgele seçildi. SE
modeli Şekil 6’da gösterilmiştir.

Tablo 3. Çözüm öncesi ve sonrası değerlerin
karşılaştırılması
Amaç fonksiyonu
( Esneklik)
Tasarım kısıtı
(Hacim fraksiyonu)
Max. Gerilme, MPa
Çözüm süresi , saat
İterasyon sayısı

Önce
3.489x103
Sonra
8.99x102
Önce
0.4
Sonra
ÜL, 0.4
Önce
13.1
Sonra
12.9
00:07:07
24
Şekil 6.
Burulma davranışı için kullanılan sonlu
elemanlar modeli.
Optimizasyon probleminde esneklik cevabı amaç
fonksiyonu, hacim fraksiyonu ise tasarım sınırı olarak
tanımlandı. Üst tasarım sınırına 0.3 değeri girildi. Ayrık
bir yapı elde edilebilmesi için diğer optimizasyon
parametreleri DISCRETE=2 ve MINDIM=30 olarak
belirlendi. Sonuç olarak, 39 iterasyonun ardından çözüm
yakınsadı. Şekil 7’de görüldüğü gibi 0.3 yoğunluk eşik
değerinde 6 adet kiriş muhafaza edildi ve diğer kirişlerin
malzemesi tamamen boşaltıldı. Muhafaza edilen
traverslerin ise boyca iç kısımlarında 0.2 yoğunluk
seviyesinde elemanlar oluştuğundan traverslerin iç
kısımları
boşaltıldı
ve
yüzeydeki
elemanların
yoğunlukları 1’e yakın bulundu. Sonuçta oluşan travers
topolojisi dış yüzeyde yüksek yoğunlukta elemanlar ve iç
kısımda düşük yoğunlukta elemanlar ile içi boş kesitli
profilleri andırmaktadır. Bu doğal bir sonuçtur. Bilindiği
gibi kapalı kesitli profillerin (kutu ve tüp kesitli) burulma
dayanımları açık kesitlilere göre daha büyüktür [5].
Ayrıca traverslerin konumlarına bakılınca mevcut şasi
yapılarına benzer bir sonuç çıktığı görülür.

Şekil 5. 24 iterasyon sonunda malzeme dağılımı.
Son topolojideki gerilme dağılımı Şekil 5’de
gösterilmiştir. Başlangıçtaki model ile karşılaştırıldığında
maksimum Von Mises gerilmesi daha düşüktür (12.9
Mpa). Gerilmeye paralel olarak yapıdaki malzeme
miktarı da azalmıştır. Mevcut yükleme koşullarını
karşılayabilecek optimum malzeme miktarı ve dağılımı
oluşmuştur.
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Tablo 4. Çözüm öncesi ve sonrası optimizasyon
parametreleri
Amaç fonksiyonu
( Esneklik)
Tasarım kısıtı
(Hacim fraksiyonu)
Çözüm süresi , saat
İterasyon sayısı

Önce
1.236x105
Sonra 1.695x104
Önce
0.3
Sonra
ÜL, 0.3
01:13:48
39

Şekil 8. Optimize edilmiş şasi.
Optimizasyon probleminde, esneklik cevabı amaç
fonksiyonu olarak seçildi ve minimize edildi. Tasarım
sınırının belirlenmesinde hacim fraksiyonu cevabı
kullanıldı. Üst sınır (ÜL) 0.25 olarak girildi (Tablo 5).
Orta seviyeli yoğunluğa sahip elemanların oluşumunu
engellemek ve ayrık bir yapı elde edebilmek için
DISCRETE parametresi 3 olarak tanımlandı. Oluşacak en
küçük yapı elemanının boyutunu belirlenmesinde
kullanılan MINDIM parametresine ise 60 değeri girildi
[3]. 22 iterasyon sonunda 0.3 eşik değerinde malzeme
dağılımı Şekil 9’da görüldüğü gibidir.

Şekil 7. 0.3 yoğunluk eşik değerinde şasinin topolojisi.
3.

Tablo 5. Çözüm öncesi ve sonrası optimizasyon
parametreleri

ASİMETRİK FRENLEME

Asimetrik frenleme aracın bir tarafı sabit dururken
diğer tarafının ilerlemesi veya her iki tarafın farklı
hızlarda haraket etmesi durumudur. Diğer bir ifadeyle
şasinin çarpılmasıdır. Bu durum ‘paralel kenar yük’
olarak da adlandırılır.

Amaç fonksiyonu
( Esneklik)
Tasarım kısıtı
(Hacim fraksiyonu)
Çözüm süresi , saat
İterasyon sayısı

Tekerlekler ile şasinin etkileşiminin yaprak
yayların bağlantı noktalarında meydana geldiği
düşünülerek yan profillerden bir tanesi bu noktalardan
sabitlendi. Diğer yan profil üzerine ise yaprak yayların
tespit noktalarından profil eksenine paralel kuvvetler
uygulandı. Araç kasasının yapıya katacağı rijitlik ihmal
edildi. Sınır koşullarının model üzerinde uygulanışı
Şekil 8’de gösterilmiştir. Yan profiller arasında farklı
mesafede boşluklarla traversler oluşturuldu. Traverslerin
genişliği belirlenirken daha önce oluşturulan modellerin
optimizasyonu sonucunda ortaya çıkan topolojilerden
faydalanıldı.
Yalnızca
traverslerin
topolojileri
belirlenmek istendiğinden mavi elemanlar ile örülen yan
profiller sabit, yeşil ile gösterilen elemanlar ise
değiştirilebilir olarak tanımlandı. Modele, 36 adet kuvvet
vektörü tanımlanarak 60000 N büyüklüğünde yük
uygulandı. 38709’u değiştirilebilir olmak üzere, ortalama
20 mm boyutunda toplam 50105 adet 8 düğüm noktalı
katı eleman kullanıldı.

Önce
1.008x105
Sonra 1.918x104
Önce
0. 25
Sonra
0.25
00:42:00
22

Sınır koşulları, modeli boylamasına kesmeye
zorlamaktadır. Bunun sonucunda traverslerin Şekil 9’daki
topolojiye sahip olması mantıklıdır.

Şekil 9. Optimzasyon sonrası oluşan topoloji.
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4.

Tablo 6. Çözüm öncesi ve sonrası optimizasyon
parametreleri

ÇARPIŞMA HALİNDE ŞASİNİN YAPISI

Çarpma halinde şasinin sahip olması gereken yapı
lineer-statik analizle belirlenmeye çalışıldı. Şekil 10’da
gösterildiği üzere, aracın ön kısmından çarptığı
varsayılarak yan profiller aracın ön kısmından
mesnetlendi. Çarpma esnasında araç üzerindeki
yüklerden kaynaklanan atalet kuvvetleri eşit biçimde
ikiye bölünerek yan profillere belirli noktalardan
uygulandı. Aracın ön kısmındaki yükler; motor, sürücü
kabini ve ön aks takımı, arka kısımdaki yükler; kasa
üzerindeki ağırlık, diferansiyel ve arka aks takımı
şeklinde tanımlandı. Mevcut yükün çarpışma anında
maruz kalacağı ivmeyle çarpılması neticesinde atalet
kuvvetleri bulundu ve ön kısma 8000 N arka kısma
60000 N değerinde kuvvet Şekil 10’da gösterildiği gibi
yan profil yüzeylerine paralel şekilde
uygulandı.
Kuvvetler ve mesnetler tek yükleme durumu ile
tanımlandı.

Amaç fonksiyonu
( Esneklik, minimum)
Tasarım kısıtı
(Hacim fraksiyonu)
Çözüm süresi , saat
İterasyon sayısı

Önce
5.851x103
Sonra 4.084x103
Önce
0. 3
Sonra
ÜL, 0.3
00:50:29
17

Şekil 11. Son topoloji.
5.

FREKANS OPTİMİZASYONU

Bu bölümde, araç şasisinin 1. doğal frekansı 4
Hz’e indirilmeye çalışıldı. Sonlu elemanlar modelinde
88000 adet, 20 mm boyutunda 8 düğüm noktalı doğrusal
elemanlar kullanıldı. Model herhangi bir noktasından
sabitlenmedi ve uzayda serbest haldeymiş gibi
düşünüldü. Topoloji optimizasyonunda elemanlar tasarım
değişkenleri olarak tanımlandı. Şekil 12’ de görüldüğü
gibi yan profiller arasında kalan yeşil renkli elemanlar ile
örülmüş hacmin değiştirilmesine müsaade edildi. Yan
profiller sabit olarak tanımlandı. İki adet yapısal cevap
seçildi. Bunlardan hacim fraksiyon cevabı amaç
fonksiyonu olarak, frekans cevabı da dizayn limitinin
belirlenmesinde
kullanıldı ve hacim fraksiyonunun
minimize edilmesi amaçlandı. Modelin 1. doğal frekansı
4 Hz ile 8 Hz arasında sınırlandırıldı.

Şekil 10. Çarpışma optimizasyonu için sonlu elemanlar
modeli.
Optimizasyon probleminde esneklik cevabı ile
amaç fonksiyonu, hacim fraksiyonu cevabı ile tasarım
sınırı tanımlandı ve amaç fonksiyonu minimize edildi.
Tasarım sınırı olarak hacim fraksiyonu üst sınırı (ÜL) 0.3
olarak belirlendi.
40144 tanesi değiştirilebilir olmak üzere, ortalama
20 mm boyutunda toplam 52836 adet 8 düğüm noktalı
katı eleman kullanıldı. Yeşil renkte görülen elemanlar
değiştirilebilir olarak tanımlandı. 17 iterasyon ardından
Şekil 11’de görülen topoloji elde edildi. Aracın ön
kısmından çarptığı kabul edilirse, en fazla deformasyon
ve zorlanma ön bölgede meydana gelecektir. Dolayısıyla,
son topolojide çarpışmanın gerçekleştiği bölge civarında
dayanımın yüksek olması gerektiğinden oluşan
topolojide şasinin ön kısmına doğru malzeme yoğunluğu
artmaktadır. Kritik bölgeden uzaklaştıkça yüksek
miktarda malzeme çıkarılmıştır.
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Şekil 12. Sonlu elemanlar modeli.
Şekil 13. Son Topoloji.

Çözüm 24. iterasyonda yakınsadı. Başlangıçta
modelin 1. doğal frekansı 36. 67 Hz
iken,
optimizasyonun ardından bu değer 13.33 Hz’ e düştü.
13.33 Hz sınır koşullarının dışında kaldığı için tasarım
sınırları ihlal edilmiş oldu (Tablo 7). Hacim fraksiyonu
başlangıçta 0.9 iken son iterasyonda 0.443 değerini aldı.
Son topoloji Şekil 13’de görülmektedir.

Sonlu
elemanlar modelinde yan
profillerin
kalınlığı bir önceki modelden farklı olarak 5 mm’ ye
düşürüldü. 88920 adet 8 düğüm noktalı elemanlar
kullanıldı. Optimizasyon probleminde hacim fraksiyonu
cevabı amaç fonksiyonu olarak seçilerek tasarım
sınırlarının
belirlenmesinde
frekans
cevabından
faydalanıldı. 1. frekansın üst limiti 10 Hz ve alt limiti 4
Hz olarak seçildi. Maksimum iterasyon sayısı 50 olarak
belirlendi. Optimizasyon sonucunda hacim fraksiyonu 0.9
dan 0.416’ ya, 1. frekans 33.3 Hz den 10.36 Hz’ ye
düştü. Sonuç frekans değeri tasarım sınırları dışında
kalmasına rağmen üst tasarım sınırına yakındır. Yan
profilleri inceltilmesi frekansın ve malzeme miktarının
önceki modele oranla azalmasını sağlamıştır. Malzeme
dağılımı Şekil 14’de görülmektedir. Gerçekte motor,
şanzıman, yük kasası, yakıt tankı, kabin, yedek lastik,
direksiyon kutusu, aküler ve hava tankı gibi elemanların
ağırlıkları etkidiğinde, şasinin doğal frekansı daha düşük
çıkmaktadır. Bu amaçla, hangi elemanın doğal frekansı
ne kadar etkileyebileceği wn = k / m formülü ile yaklaşık

Tablo 7. Çözüm öncesi ve sonrası optimizasyon
parametreleri
Amaç fonksiyonu
(Hacim fraksiyonu)
Tasarım kısıtı
(Doğal frekans, Hz)
Çözüm süresi , saat
İterasyon sayısı

Önce
0.9
Sonra
0.443
AL=4, ÜL=8
Sonuç
13.33
17:14:57
24

Model yaklaşık % 50 oranında boşaltıldı. Yan
profillerin modellenmesinde üç boyutlu elemanların
kullanılması ve değiştirilemez olarak tanımlanması,
modelin rijit davranmasına ve tasarım sınırlarının ihlal
edilmesine neden oldu, ve yan profillerin modele kattığı
rijitliği karşılayabilmek için uçlara doğru malzeme
yoğunluğu yüksek çıktı. Arzu edilen 1. doğal frekansın
mod şeklinin burulma modu olmasıdır. Fakat yapı aşırı
rijit olduğundan 1. doğal frekansta düşey eksende eğilme
mod şekli gözlendi. Son iterasyonda yan profiller
arasında traversleri andıran yapılar oluştu.

olarak hesaplanabilmektedir.

Şekil 14. 21 iterasyon sonunda malzeme dağılımı.
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SONUÇLAR:
Bu çalışma ile düşey doğrultuda eğilmeye maruz
şaside yan profillerin sahip olması gereken optimum
topoloji bulunmuştur. Piyasada mevcut bazı tasarımlarda,
bu çalışmada elde edilen topolojiye yakın kirişlerin
kullanıldığı gözlenmiştir.
Burulma zorlanması altındaki optimum şasi
yapısında traverslerin kapalı kesite sahip profillerden
imal edilmesinin gerekliliği anlaşılmıştır. Ayrıca
traverslerin şasideki konumlarının belirlenmesinde elde
edilen topolojiden yararlanılabilir.
Şasinin 1. doğal frekansının optimizasyonundan
her ne kadar aşırı rijit yapılar elde edilmişse de,
geometrik modelin ve optimizasyon parametrelerinin
değiştirilmesi ile uygulanabilir sonuçlara ulaşılabilir. 1.
doğal frekansın 4 Hz civarına indirilmesi ve bu koşulu
sağlayan yapıda traverslerin konumları belirlenebilir.
Asimetrik frenleme koşullarına dayanıklı optimum
şaside traversler çapraz şekilli bir yapıya sahip olması
gerektiği görülmüştür.
Çarpmaya dayanıklı optimum şasi için, şasi ön
kısımlara doğru güçlendirilmeli, ayrıca kum saatine
benzer topolojide veya çapraz şekilli traverslere sahip
olmalıdır.

Optimizasyon programları yapıyı optimize
ederken, oluşacak topolojinin üretilebilirliğini dikkate
almazlar. Üniform kalınlık, döküme uygunluk, kalıptan
çıkma açıları, ayırma hatları gibi ayrıntılar optimizasyon
sonrasında tasarıma dahil edilmelidir. Elde edilen topoloji
bütün gereksinimleri karşılamayabilir, bu nedenle tasarım
esnasında küçük değişiklikler yapmak gerekebilir.
OptiStruct yazılımının yarattığı topolojiler, bir alt
yazılım olan OSSmooth kullanılarak IGES veya STL
formatında geometrik dataya dönüştürülebilir. Oluşan
geometrik model, parçanın doğrudan imal edilmesine
imkan vermez fakat tasarım için iyi bir başlangıç
noktasıdır. Elde edilen geometriden faydalanılarak,
yapının istenilen performans kriterlerini sağalayıp
sağlamadığını kontrol etmek için tekrar sonlu elemanlar
modeli oluşturulup analiz edilebilir. Gerekli görüldüğü
takdirde bütün yapı üzerinde veya sadce yapı elemanları
üzerinde şekil ve boyut optimizasyonu uygulanabilir.
Fakat, bu çalışmada yaklaşık yükleme koşullarının
kullanılması, hacim ve malzeme miktarı gibi tasarım
kısıtlarının isteğe bağlı olarak seçilmesi nedeniyle,
sonuçların uygulanabilirliğinin mümkün olmayacağı
düşünülerek elde edilen topolojilerin işlenmesine ve
tasarıma dönüştürülmesine gerek görülmedi.
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ÖZET:
Kauçuk konstrüksüyon geliştirmede en büyük problem, kauçuğun doğrusal olmayan, zamana ve yük tekrar
sayısına, pişme yöntem ve değişkenlerine bağlı mekanik özelliklerine ampirik ve analitik olarak hakim olmanın
güçlüğüdür. Bu durum, kesin bir konstrüksiyon mevcut olmadığı için tasarım aşamasında özellikle zordur. Bu
çalışmada, bitmiş konstrüksiyona ihtiyaç duyulmaksızın, sabit kalınlıktaki plakalardan standart ölçülerde kesilmiş
denekler üzerinde yapılan mekanik test sonuçlarının, sonlu elemanlar yazılımına girilmesi, ve yazılımda doğru malzeme
modeli elde edildikten sonra, bu malzemenin atandığı karmaşık konstrüksiyonların çeşitlilik arz eden testlerinde dahi,
sanal ortamda tasarlanan ile imal edilen bitmiş parçanın test sonuçlarının çakışacağını göstermektir. Böylelikle, istenen
mekanik davranış çerçevesindeki nihai konstrüksiyon yazılım üzerinde oluşturulup, prototip sayısı azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Olmayan Elastiklik, Histerisis, Vizkoelastiklik, Peklik Kaybı, Pişme Koşulları.
ABSTRACT:
The most difficult problem in developing a rubber construction is the difficulty of empirical and analytical
control over the non-linear and time-dependent mechanical behaviour of the rubber being highly affected by the number
of repetitive loading cycles, as well as by the type and parameters of curing; in particular, if there is not any certain
completed construction in use. In this work, it is aimed to show that final-construction-independent rubber material
properties for the FEA software can be obtained by using the experimental results of simple lab-slabs only. Once the
appropriate material model is realized, it is quite possible to match successfully load-displacement curves of the final
part and the FEA model, even for different sorts of mechanical tests of varying complexity. Hence, the final shape of
the part can be completed thoroughly on a software platform, within any mechanical limitations desired, and in order to
embody its reliable final shape into the real part, there will be less numbers of prototypes.
Keywords: Non-linear Elasticity, Hysteresis, Viscoelasticity, Loss of Stiffness, Curing Parameters.

SİMGELER
V
λ
ε
σ
E
W
τ
γ
G
I 1, I 2, I 3
K
J
α,µ
C1, C2

Hacim [mm3]
Gerdirme oranı
Mühendislik Gerinimi
Mühendislik Gerilmesi [MPa]
Elastiklik Modülü [MPa]
Gerinim Enerjisine Bağlı Gerilme
Fonksiyonu [MPa]
Kayma Gerilmesi [MPa]
Kayma Gerinimi
Kayma Modülü [MPa]
Gerinim Değişmezleri
Bulk Modülü [MPa]
Jakobian λ1λ2λ3
Ogden Modeli Katsayıları
Mooney Katsayıları [MPa]

Mooney-Rivlin Katsayıları [MPa]
Signiorini ve Yeoh Katsayıları [MPa]
James-Green-SimpsonKatsayıları[MPa]

C10, C01
C20, C30
C11

1.GİRİŞ
Sonlu elemanlar yöntemiyle doğrusal olmayan
davranışa haiz bir konstrüksiyon geliştirmek için öncelikle
hamurdan yola çıkılarak test plakaları basılır. Bu test
plakalarında kesilecek deneklerle üç temel şekil değiştirme
durumunu sınayan tek eksenli, iki eksenli ve düzlemsel
kayma çekme testleri yapılır [1], [3]. Test sonuçları sonlu
elemanlar çözümleme yazılımına aktarılır. Bu üç temel test
çeşidi için, testin tek elemanlı temsilinin ve gerçek denek
konstrüksiyonunun modellendiği programlar oluşturulup
testler yazılım üzerinde yaptırılır. Edinilen sonuçlar plaka
numunelerinin test sonuçlarıyla kıyaslanır. Mevcut
malzeme eğrisi oluşturma yaklaşımları içinde, bu üç test
çeşidi için de ortak en tatminkar çakışmayı veren model
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malzeme modeli olarak atanır [2], [4], [5]. Bitmiş parça
için düşünülen konstrüksiyonlar modellenir ve her bir
konstrüksiyon için atanmış malzeme modeliyle öngörülen
mekanik testler yazılım üzerinde gerçekleştirilir. İhtiyaç
duyulan konstrüksiyonel iyileştirmeler, sonlu elemanlar
modeline uygulanır ve atanmış bulunan malzeme
modeliyle erişilen en iyi konstrüksiyonun imali için
prototip kalıp yaptırılır. Yapılan prototip kalıpta, test
plakaları için kullanılmış olan karışım, aynı pişirme
yöntemi (Kompresyon, Ekstrüzyon veya Vulkanizasyon
kauçuk davranışına olan etkileri Şekil 1.’e bakınız) ve

üzerinde daha fazla bir yerdeğiştirme kalması (biçim
değiştirme), sabit hızda ve eş artımlardaki gerinimlere
maruz bırakıldığında artan gerinimler için yükleme eğrileri
nispeten çakışıkken yüksek gerinimlerdeki boşaltma
eğrilerinin düşük gerinimlerdekilerin altından geçecek
biçimde iç bükey kavisler çizmesi (süreksiz hasar
davranışı), standart ölçülerde kesilmiş olması koşuluyla
kauçuk deneklerin düzlemsel kayma test sonuçlarının çift
eksenli çekme test sonuçlarına göre daha düşükken tek
eksenli çekme test sonuçlarına göre ise daha yüksek
gerilme değerleri vermesi. Daha sonra, deneklerin tek
elemanlı ve gerçek denek konstrüksiyonuna haiz çok
elemanlı modelleri oluşturulmuştur. Oluşturulan malzeme
modelleri, deneklere ait bu sonlu elemanlar modellerinde
çözümlemeye tâbi tutulmuş ve plaka testi sonuçlarına en
çakışık çözümleme sonucunu veren malzeme modeli nihai
malzeme modeli olarak seçilmiştir. İlgili malzeme
modelinin atandığı bitmiş konstrüksiyon olan hidrolik
motor takozunun yağ dolumundan önceki haline, basmaçekme testleri yine yazılım üzerinde simule edilerek, elde
edilen sonlu elemanlar çözümleme sonuçları, gerçek parça
üzerinde yapılan test sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Bahsi
geçen aşamalar aşağıda yer alan başlıklarda adım adım
açıklanmıştır.

1. DENEK HAZIRLAMA
Bitmiş parçadakiyle aynı hamur reçetesi ve
vulkanisazyon koşullarında basılan 2mm kalınlığındaki
plakalar, tek eksenli çekme deneyleri için Şekil 2’de
değişkenleriyle (en temel olarak pişme sıcaklığı ve süresi) öngörülen boyutlarda hazırlanmıştır [3].
kalıplanır. Uygun laboratuvar ortamında şartlandırılan
parça, yazılımda bitmiş parça için öngörülüp
hesaplamaları yapılmış tüm testlerin gerçeğine tâbi tutulur.
Bitmiş parçaya ait gerçek test sonuçları, sonlu elemanlar
modeliyle hesaplanan test sonuçlarıyla kıyaslanır.
Sonlu elemanlar yöntemiyle doğrusal olmayan
davranışa haiz bir konstrüiksiyon geliştirmek için
öngörülmüş bu tipik yöntemin doğruluğunu kalıp imaline
gerek kalmaksızın sınayabilmek adına, işleme tersinden
başlanmıştır. Bitmiş parçayla aynı reçeteye sahip Şekil 2. Tek eksenli çekme testi için papyon denek ölçüleri [3].
hamurdan, aynı pişme tipi (bu örnekte vulkanizasyon) ve
koşullarında basılmış test plakalarından standart ölçülerde
Düzlemsel kayma testi denekleri için Şekil 3’de
kesilmiş kauçuk denekler tek eksenli, iki eksenli çekme ve verilen orantı [3], tek eksenli çekme deneğinin et kalınlığı
düzlemsel kaymalı çekme, tek eksenli relaksasyon, olan 2mm’yi sağlayacak biçimde iki katı olarak alınmış ve
düzlemsel kaymalı relaksasyon, tek eksenli sabit 26x126x2mm ölçülerinde hazırlanmıştır.
gerinimde çok çevrimli çekme, tek eksenli eş artımlı
gerinimde çekme deneylerine tâbi tutulmuştur. Böylelikle
mekanik özellikleri sergileyen plaka testlerine ait şu
deneysel sonuçlar MARC sonlu elemanlar çözümleme
yazılımına girilmiştir: kauçuğun doğrusal olmayan
davranışı, yükleme ve boşaltma eğrilerinin çakışık Şekil 3. Düzlemsel kaymalı çekme test denek boyutları oranı.
olmamasından kaynaklanan (histeresis) sönümleme
özelliği, mekanik özelliklerinin zamana bağlı oluşu İki eksenli çekme testi için, test düzeneğinin imal
(vizkoelastisite), aynı gerinimde tekrarlanan çevrimler için güçlüğünden ötürü, yazılımın öngördüğü dairesel denekten
test zamanından (vizkoelastisiteden) bağımsız olarak her farklı olarak MARC’ın yazılımcı şirketi MSC’nin teknik
tekrarda bir öncekine kıyasla daha düşük bir en yüksek danışmanı Sn. Alex Ramsey’in yönlendirmesiyle, kauçuk
gerilme değeri vermesi (çevrim tekrarına bağlı peklik tedarikçisi Dupont’un uyguladığı gibi kare denek
kaybı), sıfır yükten geçerken bir önceki çevrime kıyasla hazırlanmıştır.
Şekil 1. Aynı hamur ve farklı pişme yöntemleriyle basılmış deneklerin
yük altındaki davranışlarının kıyası [1].
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2. TEST DÜZENEKLERİNİN HAZIRLANMASI
Test düzenekleri yazılımcı firmanın öngördüğü
üzere [3] imal edilmiş ve kıyas teşkil etmesi amacıyla
öngörülen aparatlarla birlikte Şekil 4, 5 ve 6’da
gösterilmiştir [4], [5].

nedenle, bitmiş parça için öngörülen gerinimlerin belli bir
emniyet katsayısıyla çarpılmış miktarını deneklere tabi
tutmak ve yazılımdaki matematiksel modelle çakıştırmayı
bu yüksek tutulmuş gerinimlerde gerçekleştirmek gerekir.
Şekil 7, deneye ait gerinim aralığının dışında matematik
eğriyle, deneysel sonuçların birbirinden ayrıldığı böyle bir
durumu göstermektedir. Deneysel sonuç eğrisinin yanında
yeralan dσ. dε>0 ifadesi, eğrinin Druckers kararlılık
ölçütüne [3] göre kararlı, matematik modelin yanındaki
dσ. dε<0 ise kararsız olduğunu ifade eder. MARC
yazılımında matematiksel eğriyi oluşturma aşamasında, en
baştan kararlı bir eğri elde etmek için dσ.dε>0
sorgulamasını otomatik olarak yapan ‘sıfırdan büyük
katsayılar’ kutucuğu etkin hale getirilmelidir.

Şekil 4. Tek eksenli çekme düzenekleri kıyası [3].

Şekil 5. Düzlemsel kaymalı çekme düzenekleri kıyası [3].
Şekil 7. Deneysel sonuç ve matematiksel eğri.

Şekil 6. İki eksenli çekme düzenekleri kıyası [3].

3. TEST SONUÇLARININ MARC’A GİRMEK
ÜZERE HAZIRLANMASI
Deneklerin testleri, bitmiş parçanın testlerinde
öngörüldüğü gibi üçer çevrimden 10mm/dk’lık hızda,
%10, %20, %30 ve %40’lık gerinimlerde yapılmıştır.
Bitmiş parçaya ait deneylerde en fazla %20’lik bir yer
değiştirme öngörülüyor iken, deneklerde niçin %40’lara
varan gerinimlerde test yapıldığı ise şöyle açıklanabilir:
Bitmiş parçaya ait sonlu elemanlar modelinde parça,
yazılım üzerinde örneğin %20’lik bir gerinime maruz
bırakılırken, dizilimine göre kimi sonlu elemanlar
modelleri %20’den çok daha yüksek gerinimler
kaydedebilirler. Doğrusal olmayan malzemeleri temsil
etmek üzere yazılımların malzeme modeli olarak
çakıştırdığı eğriler ise Hook eğrisi gibi doğrusal malzeme
kanunu
değil
yalnızca
ampirik
matematiksel
yaklaşımlardır. Dolayısıyla sıfırdan %20 gerinime kadar
iyi bir çakışma sağlamış bir matematik modeli, tıpkı bir
polinomun tepe noktasından sonra inişe geçmesi gibi, belli
bir değerden sonra çok farklı cevaplar kaydedebilir. Bu

Ayrıca, artı katsayılar yöntemiyle Druckers
kararlılığı sağlansa da, kararlı kılınmış matematiksel eğri,
ilgilenilen gerinim aralığı dışında kauçuğun davranışına
aykırı bir yönelim sergileyebilir. Bunu denetlemek için,
matematik eğriyi geliştirmeden önce, ilgili gerinim
aralığının artı ve eksi kısımlarında yüzde kaçlık bir
ekstrapolasyonla matematik eğriyi devam ettireceğinin
kullanıcı tarafından belirlendiği seçenek devreye
sokulmalı, ve %40’lık gerinimdeki bu örnek için dahi,
matematiksel eğrinin gerinim aralığının ötesinde ve
berisinde sergilediği görünümün, deneysel sonuçlara ve
genel kauçuk davranışına uyup uymadığı
gözden
geçirilmelidir.
Tüm bu denetimlerin ardından %40’lık gerinim
için geliştirilen matematiksel eğri, %10’luk, %20, %30 ve
%40’lık orijinal deneysel sonuç eğrileriyle üst üste
konmalı ve çakışıp çakışmadığına bakılmalıdır. Lakin giriş
bölümünde de değinildiği üzere, farklı gerinimlerdeki
deneysel sonuların yükleme eğrileri çakışsa da, boşaltma
eğrilerinin çakışmayacağı kauçuğun doğası gereğidir. Bu
unsur ileride “süreksiz hasar davranışı” başlığı altında
ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Sonuçların MARC’a
girilmesinden önce dikkat edilmesi gereken diğer bir husus
da, yine giriş kısmında değinildiği üzere, 1. çevrimin
yükleme eğrisi sıfır yükte sıfır yer değiştirme
kaydederken, 3. çevrimin yükleme eğrisi üzerinde belirli
bir yer değiştirmenin kalıyor olmasıdır (bkz. Şekil 8).

103

hacimdeki olası değişiklikleri hesaba katan Ogden
Model’inin [5] iki katsayılı olanı üzerinde durulacaktır.
Bu matematik yaklaşımlara ait gerilme denklemlerine
türev yoluyla nasıl ulaşıldığı tek eksenli çekme, düzlemsel
kayma ve iki eksenli çekmeye ait gerilme durumları için
analitik olarak ayrı ayrı incelenecektir. Bu ayrıntılı
incelemenin amacı, MARC’ın nasıl malzeme karakteristiği
atadığını tanımak ve istenirse Marc tarafından örnek bir
deneysel sonuç için atanmış katsayıların yerleştirilmesiyle
σ(ε) şeklinde ε’a bağlı bir fonksiyon halini alan malzeme
modeli eşitliklerinin, Matlab gibi bir programda eğrilerinin
çıkartabilmektir. Böylelikle, MARC’tan alınan eğriler ve
deneysel sonuçlarla üst üste çakıştırma olanağı
yaratmaktır. Son ölçüt olarak her üç gerilme durumunu da
aynı katsayılarla optimum biçimde çıkartabilecek olan
Şekil 8. Sabit hız ve gerinimde kaydedilen çevrimlerde sıfır yükte denek
üzerinde kalan gerinim farklılıkları ve maksimum gerinimde okunan matematik model, nihai malzeme modeli olarak
atanacaktır.
kuvvetin çevrim sayısına bağlı olarak azalması.
Bahsedilen ileri çevrimlere ait bu sıfır yükteki yer 4.1 Tek Eksenli Gerilme Durumu
değiştirme Şekil 9’da öngörüldüğü gibi orijine
ötelenmelidir.

Şekil 10. Tek eksenli gerilme.

4.1.1
Hacim
Yaklaşımlar

Sabitliğine

Dayanan

Matematik

λ = 1 + ε , λ1.λ2.λ3 = 1 ve tek eksenli gerilme için λ1= λ ,
λ2 = λ3 = 1/√λ [7].

Şekil 9. Aynı plakadan farklı deney tipleri için kesilmiş deneklerin ham
deneysel sonuçları ve sıfıra ötelenmiş halleri.

4.1.1.1 Tek Eksenli Gerilme İçin Neo-Hookean ve Hook
ile Kıyası

2
2
2
Ayrıca yine giriş bölümünde değinildiği gibi, W = ( G/2 ) ( λ12 + λ2 + λ3 -3)
eğrilerin ötelenmiş hallerinde de düzlemsel kayma test W = ( G/2 ) ( λ + (1/λ) + (1/λ) -3)
sonuçlarınının, çift eksenli çekme test sonuçlarına göre W = ( G/2 ) ( λ2 + (2/λ) - 3 )
daha düşük, tek eksenli çekme test sonuçlarına göre ise
daha yüksek gerilme değerleri vermesi gerekmektedir σ = dW/dλ = ( G/2 ) ( 2λ - 2λ-2 ) = G ( λ - λ-2 )
(bkz. Şekil 9).
σ = G ( (1 + ε ) - (1 + ε ) -2 )

4. GİRİLEN DENEYSEL SONUÇLARA MARC
TARAFINDAN ÇAKIŞTIRILAN MALZEME
MODELİ EĞRİLERİ
Bu bölümde MARC’ın kullandığı matematik
modeller içinde, hacim sabitliği kabulüne dayananlardan
Neo Hookean, Sabit Mooney Biçim Değiştirmesi, Özgün
Mooney Denklemi, Mooney-Rivlin Denklemi, Signiorini
Enerji Fonksiyonu, Yeoh Enerji Fonksiyonu, JamesGreen-Simpson Biçim Değiştirme Eşitliği [4] ile

Burada ε’nin (1/λ)’nın 2. dereceden fonksiyonu olan σ,
Hook’ta yalnızca σ=Eε idi [6], [7].
4.1.1.2 Tek Eksenli Gerilme İçin Sabit Mooney Biçim
Değiştirme Denklemi [4]
W=C1 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C2 ( (1/λ1)
(1/λ2) 2 - 3 )
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2

+ (1/λ2)

2

+

W=C1 ( λ2 + (1/λ) + (1/λ) -3) + C2 ( λ2 + (1/λ) + (1/λ) -3)

d [C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 )3] /dλ = 3 C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) 2 d

W=C1 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) + C2 ( λ2 + (2/λ) - 3 )

[( λ2 + (2/λ) - 3 )] /dλ

σ = dW/dλ = 2 C1 ( λ -λ-2 ) + 2 C2 ( 1 - λ-3 )
4.1.1.3 Tek Eksenli Gerilme İçin Orjinal
Denklemi [6]

=3 C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 )2 . 2C10 ( λ -λ-2 )
Mooney =6 C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) 2 ( λ -λ-2 )
σ = dW/dλ = 2 C10 ( λ -λ-2 ) )+ 4 C20 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) ( λ -

I1 = λ12 + λ22 + λ32 , I2 = λ12 λ22 + λ22 λ32 + λ12 λ32

λ-2 ) + 6C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) 2 ( λ -λ-2 )

I3 = λ1 λ2 λ3=1 (∆V=0) , W=W(I1, I2) [3] , W=C1 ( I1 - 3) +
4.1.1.7 Tek Eksenli Gerilme İçin James-Green-Simpson
Denklemi[4]

C2 (I2 – 3)
4.1.1.4 Tek Eksenli
Denklemi [6]

Gerilme

İçin

Mooney-Rivlin W=C10 ( I1 - 3) + C01 ( I2 - 3) + C11 ( I1 - 3) ( I2 - 3) + C20 (
I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3

W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3)

Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan
yalnızca,

Benzer formülasyonlarından ötürü yalnızca Mooneyd [C11 ( I1 - 3) ( I2 - 3)] /dλ=
Rivlin eşitliği için türev alınacaktır.
= d [C11 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) ( λ-2 + 2λ - 3 ) /dλ
2
2
2
2
2
2
2
2
W= C10 ( λ1 + λ2 + λ3 - 3 ) + C01 ( λ1 λ2 + λ2 λ3 + λ1
= C11 [2( λ -λ-2 )( λ-2 + 2λ - 3 )+2(1 -λ-3 ) ( λ2 + (2/λ) -3 )]
2
λ3 - 3)
σ = dW/dλ=2 C10 ( λ -λ-2 ) + 2 C01 ( λ -λ-3 ) + C11 [2( λ -λ-2
W=C10 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) + C01 ( 2 λ + (1/λ)-2 - 3 )
) ( λ-2 + 2λ - 3 )+ 2 ( 1 -λ-3 ) ( λ2 + (2/λ) - 3 )] )+ 4 C20 ( λ2
-2
-3
σ = dW/dλ = 2 C10 ( λ -λ ) + 2 C01 ( 1 -λ )
+ (2/λ) - 3 ) ( λ -λ-2 )
Tek eksenli gerilme için 4.1.1.1 ile aynı eşitliği
+ 6C30 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) 2 ( λ -λ-2 )
vemektedir.
4.1.2 Tek Eksenli Gerilme İçin Hacim Değişimini
4.1.1.5 Tek Eksenli Gerilme İçin Signiorini Denklemi [4] Hesaba Katan Yaklaşımlar
Bu kapsamda yalnızca 2’şer α ve µ katsayısı
W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3) + C20 ( I1 - 3)2
içeren
Ogden-2
modeli
incelenecektir.
Hacmin
2
-2
değişiminden
ötürü
λ
.λ
.λ
≠1,
λ
’ler
birbirleri
cinsinden
1 2 3
i
W= C10 ( λ + (2/λ) - 3 ) + C01 ( 2 λ + (1/λ) - 3 ) + C20 (
ifade edilememektedir. Dolayısıyla aşağıda verilen Ogden
λ2 + (2/λ) - 3 ) 2
eşitlğinin türevinin alınması bulk modülünün deneysel ya
C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3) kısmının türevi daha önce da MARC tarafından tayininden sonra ve deneysel
sonuçlardan J=((V+ΔV)/V) skaler değerinin tespitinin
alınmış bulunduğundan yalnızca,
ardından, λi’ler arasında bir oran kurulabildiğinde
sağlanabilecektir. İki eksenli çekme ve düzlem kayma
d [ C20 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) 2 ] /dλ
durumlarında da aynı formülasyon geçerlidir.
= 2 C20 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) d [ C20 ( λ2 + (2/λ) - 3 )]/dλ
=4 C20 ( λ2 + (2/λ) - 3 ) ( λ -λ-2 )

4.1.2.1 Tek Eksen İçin Ogden-2 modeli [4]

σ = dW/dλ = 2 C10 ( λ -λ-2 ) + 2 C01 ( 1 -λ-3 )+ 4 C20 ( λ2 +
(2/λ) - 3 ) ( λ -λ )

N

-2

W=

n

n

n=1

4.1.1.6 Tek Eksenli Gerilme İçin Yeoh Denklemi [4]
W=C10 ( I1 - 3) + C20 ( I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3

Σ ( µ / α ) [J-α /3 ( λ α + λ α + λ α ) - 3]+

4.5 K

Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan
yalnızca,

105

(J-α /3-1)2
n

n

1

n

2

n

3

n

0.8

Mühendislik Gerilmesi [MPa]

4.2.1
Hacim
Sabitliğine
Dayanan
Matematik
Yaklaşımlar
λ1.λ2.λ3 = 1 ve iki eksenli gerilme için λ1=λ2 = λ
ve λ3 = 1/λ2 [5].

Deneysel Sonuç

0.7

Neo Hookean

0.6

Mooney-Rivlin

0.5

Signiorini

0.4

0.3

James-GreenSimpson

0.2

Yeoh

0.1

Ogden 2

4.2.1.1 İki Eksenli Gerilme İçin Neo-Hookean ve Hook
ile Kıyası
W = ( G/2 ) ( λ12 + λ22 + λ32 -3)
W = ( G/2 ) ( λ2 + λ2 + λ-4 -3)

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

σ = dW/dλ =( G/2 ) ( 4λ - 4λ-5 )

0.5

Mühendislik Gerinimi

σ = dW/dλ =2G ( λ - λ-5 )= 2G ( (1+ε) – (1+ε)-5 )

Şekil 11. Farklı matematik modellerin kıyası.
Tablo 1. Şekil 11’deki matematik modellerin denklemlerine MARC
tarafından atanan C katsayıları.

Hook’ta yalnızca σ=Eε idi.
4.2.1.2 İki Eksenli Gerilme İçin Sabit Mooney Biçim
Değiştirme Denklemi

JamesSimp.
&Green

Yeoh

0.2912

0.3637

0.437

0.438

0.1802

0.1034

0*

-

-

-

0*

92.948

W= C1 ( λ2 + λ2 + λ- 4 -3) + C2 ( λ2 + λ2 + λ- 4 -3)

C20

-

-

0*

0*

-

C30

-

-

-

0.1616

-

σ = dW/dλ= C1 ( 4λ - 4λ-5 ) + C2 ( -4λ-3 + 4λ3 )

2.279

1.242

1.8139

2.011

8.987

Neo
Hookean

Mooney
Rivlin

Signiorini

C10

0.4623

0.045

C01

-

C11

Çakışma
Hatası

W=C1 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C2 ( (1/λ1)

2

+ (1/λ2)

2

+

2

(1/λ3) - 3 )

σ = dW/dλ= 4 ( C1 ( λ - λ-5 ) - C2 ( λ-3 - λ3 ))

Tablo 1’de yıldız işaretli sıfır değerleri daha önce
değinilen artı katsayılar yöntemi etkin kılındığı için sıfıra
eşit çıkmıştır. Bu özellik devre dışı bırakılsaydı ilgili
değerler sıfırdan küçük çıkacak, eğri ilgilenilen gerinim
aralığında daha çakışık görünse bile,
dσ. dε<0
olacağından kararsız davranış sergileyecekti. Eğrilerdeki
katsayılar sıfırlanınca, eğri kendiliğinden bir ilkel eğriyle
aynı formüle sahip olmakta ve dolayısıyla kalan
katsayıları, grafikleri ve çakıştırma hataları da aynı
çıkmaktadır.

4.2.1.3 İki Eksenli Gerilme İçin Orjinal
Denklemi

Mooney

W=C1 ( I1 - 3) + C2 (I2 – 3)
4.2.1.4 İki
Denklemi

Eksenli

Gerilme

İçin

Mooney-Rivlin

W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3)
Yine yalnızca Mooney-Rivlin eşitliği için

2
2
2
2
2
2
2
2
Şekil 11'deki Ogden 2 eğrisi için ilgili katsayılar W= C10 ( λ1 + λ2 + λ3 - 3 ) + C01 ( λ1 λ2 + λ2 λ3 + λ1
MARC tarafından µ1=47.227, µ2=1.58.10-5, α1=0.0362968,
λ32 - 3)
α2=0.0362968 , K=4286.45 olarak tayin edilmiştir.
W= C10 (2λ2 + λ-4 -3) + C01 (λ4 + 2λ-2 -3)

σ = dW/dλ= C10 ( 4λ - 4λ-5 ) + C01 ( -4λ-3 + 4λ3 )
4.2 İki Eksenli Gerilme Durumu

Şekil 12. İki eksenli gerilme.

σ = dW/dλ= 4 ( C10 ( λ - λ-5 ) – C01 ( λ-3 - λ3 ))
Tek eksenlideki asal eksenlerdeki uzama oranlarının
ilişkisinden farklı olarak, iki eksenlideki değerler λ1=λ2 =
λ ve λ3 = 1/λ2, bu defa iki eksenli Mooney-Rivlin
(dolayısıyla Orjinal Mooney Denklemi de) Sabit Mooney
eşitliğiyle aynı kılmıştır (bkz. 4.2.1.2, 4.2.1.3 ve
4.2.1.4’deki sonuçlar).
4.2.1.5 İki Eksenli Gerilme İçin Signiorini Denklemi
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W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3) + C20 ( I1 - 3)2
W= C10 ( λ1 + λ2 +
2

2

λ32

Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan
yalnızca,

- 3 ) + C01 ( λ1 λ2 + λ2 λ3 +
2

2

2

2

d [ C11(2λ2 + λ-4 -3) (λ4 + 2λ-2 -3)] /dλ=4[C10 ( λ - λ-5 ) (λ4 +

λ12 λ32 - 3) + C20 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )2
W=C10 (2λ2 + λ-4 -3)+C01 (λ4 + 2λ-2 -3)+ C20 (2λ2 + λ-4 -3)2
Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan

2λ-2 -3) + (λ3 - λ-3 ) (2λ2 + λ-4 -3)]
σ = dW/dλ=4[C10 ( λ - λ-5 ) + 2 C20 .(2λ2 + λ-4 -3) ( λ - λ-5 )

yalnızca,

+ 3 C30(2λ2 + λ-4 -3)2 ( λ - λ-5 ) + C01 (λ3 - λ-3 ) + 4C10 [( λ -

d[C20 (2λ2 + λ-4 -3)2 ]/dλ=2 C20(2λ2 + λ-4 -3) d[(2λ2+λ-4-3)]

λ-5 ) (λ4 + 2λ-2 -3) + (λ3 - λ-3 ) (2λ2 + λ-4 -3)] ]

=8C20 (2λ2 + λ-4 -3) ( λ - λ-5 )
σ = dW/dλ= 4C10 ( λ - λ-5 ) + 4C01 ( λ3 - λ-3 ) + 8 C20 (2λ2 +
λ-4 -3) ( λ - λ-5 )

4.2.2 İki Eksenli Gerilme İçin Hacim değişimini hesaba
katan yaklaşımlar
Bkz. Bölüm 4.1.2.

σ = dW/dλ=4[ C10 ( λ - λ-5 ) + C01 ( λ3 - λ-3 ) + 2 C20 .(2λ2 +
λ-4 -3) ( λ - λ-5 )]

4.3 Düzlemsel Kayma Durumu

4.2.1.6 İki Eksenli Gerilme İçin Yeoh Denklemi
W=C10 ( I1 - 3) + C20 ( I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3
W = C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C20 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )2
+ C30 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )3
= C10 (2λ2 + λ-4 -3)+ C20 (2λ2 + λ-4 -3)2
+ C30 (2λ2 + λ-4 -3)3

Şekil 13. Düzlemsel Kayma.

Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan

4.3.1
Hacim
Yaklaşımlar

yalnızca,
d[C30 (2λ2 + λ-4 -3)3 ] /dλ= 3C30 (2λ2 + λ-4 -3)2 d[C30 (2λ2 +
λ-4 -3)]/dλ=3C30 (2λ2 + λ-4 -3)2 ( 4λ - 4λ-5 )
σ = dW/dλ=4C10 ( λ - λ-5 ) + 8 C20 (2λ2 + λ-4 -3) ( λ - λ-5 ) +
12 C30(2λ2 + λ-4 -3)2 ( λ - λ-5 )
σ = dW/dλ=4 ( λ - λ-5 ) [C10 + 2C20 (2λ2 + λ-4 -3) +
3C30(2λ + λ -3) ]
2

-4

2

Sabitliğine

Dayanan

Matematik

λ1.λ2.λ3 = 1 ve düzlemsel kayma için λ1=λ, λ2 = 1
ve λ3 = 1/λ [7].
4.3.1.1 Düzlemsel Kayma İçin Neo-Hookean ve Hook ile
Kıyası
W = ( G/2 ) ( λ12 + λ22 + λ32 -3) = ( G/2 ) (λ2 + λ-2-2)
σ = dW/dλ=( G/2 )(2λ-2λ-3) = G (λ-λ-3)
Hook’ta yalnızca σ=Eε idi.

4.2.1.7 İki Eksenli Gerilme İçin James-Green-Simpson
Denklemi

4.3.1.2 Düzlemsel Kayma İçin Sabit Mooney Biçim
Değiştirme
Denklemi
W=C10 ( I1 - 3) + C01 ( I2 - 3) + C11 ( I1 - 3) ( I2 - 3) + C20 (
I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3

W=C1 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C2 ( (1/λ1) 2 + (1/λ2) 2 +
(1/λ2)2 - 3 )
W = C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C01 ( λ12 λ2 2 + λ2 2 λ3 2 +
W=(C1+ C2 )(λ2 + λ-2-2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
λ1 λ3 - 3) + C11 ( λ1 + λ2 + λ3 - 3 ) (λ1 λ2 + λ2 λ3 + σ = dW/dλ = (C1+ C2 )( 2λ - 2λ-3) = 2(C1+ C2 )( λ - λ-3)
λ12 λ32 - 3)+ C20( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )2 + C30( λ12 + λ22 + λ32
- 3 )3
W= C10 (2λ2 + λ-4 -3)+ C01 (λ4 + 2λ-2 -3)+ C11(2λ2 + λ-4 -3)
(λ4 + 2λ-2 -3)+ C20 (2λ2 + λ-4 -3)2+C30 (2λ2 + λ-4 -3)3

4.3.1.3 Düzlemsel Kayma İçin Orjinal Mooney Denklemi
W=C1 ( I1 - 3) + C2 (I2 – 3)
4.3.1.4 Düzlemsel Kayma İçin Mooney-Rivlin Denklemi
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W= (C10+ C01) (λ2 + λ-2-2) + (C11+ C20) (λ2 + λ-2-2)2 +

W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3)

C30(λ2 + λ-2-2)3

Yine yalnızca Mooney-Rivlin eşitliği için

Daha önce türevi alınanların yardımıyla

-3
2
W= C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C01 ( λ12 λ22 + λ22 λ32 + λ12 σ = dW/dλ=2( λ - λ ) [ (C10+ C01) + 2 (C11+ C20) ( λ + λ
2
-2) + 3C30 (λ2 + λ-2-2)2]
λ 2 - 3)
3

W= (C10+ C01) (λ2 + λ-2-2)
4.3.2 Düzlemsel Kayma İçin Hacim değişimini hesaba

σ = dW/dλ= (C10+ C01) ( 2λ - 2λ-3) = 2(C1+ C2 )( λ - λ-3)

katan yaklaşımlar
4.3.1.5 Düzlemsel Kayma İçin Signiorini Denklemi

Bkz. Bölüm 4.1.2.

W=C10 ( I1 - 3) + C01 (I2 – 3) + C20 ( I1 - 3)2
W= C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C01 ( λ12 λ2 2 + λ2 2 λ3 2 +
λ1 λ3 - 3) + C20 (
2

2

λ12 +

λ2 + λ3 - 3 )
2

2

2

W= 2 (C10+ C01) (λ2 + λ-2-2) + C20 (λ2 + λ-2-2)2
Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan
yalnızca,
d[C20 (λ2 + λ-2-2)2 ]/dλ=2(λ2 + λ-2-2) d[C20 (λ2 + λ-2-2)]/dλ
=4 C20 (λ2 + λ-2-2) ( λ - λ-3)
σ = dW/dλ=2(C1+ C2 )( λ - λ-3) + 4C20(λ2 + λ-2-2)( λ- λ-3)
σ = dW/dλ=2 ( λ - λ-3) [(C1+ C2 )+2 C20(λ2 + λ-2-2)]
4.3.1.6 Düzlemsel Kayma İçin Yeoh Denklemi
W=C10 ( I1 - 3) + C20 ( I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3
W = C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C20 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )2
+ C30 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )3
Diğer kısımların türevi daha önce alınmış bulunduğundan
yalnızca,

4.4 Sonuçların Yorumlanması
Tablo 1’deki katsayılar MARC’ın yalnızca tek
eksenli gerilme eğrilerine çakıştırmak üzere bulduğu
değerlerdi. Oysa üç temel gerilme durumuna ait
denklemlerin tamamı türetildikten sonra görülmüştür ki
tek eksenli gerilme için elde edilen katsayılar aynı
zamanda iki eksenli gerilme ve düzlem kayma eşitliklerine
de çarpan olarak etkimektedir. Yani MARC üç temel
gerilme durumuna ait eğrilerden yalnızca birine
mükemmel çakışma hedefleyip, ona özel katsayılar
türetirse, aynı C01 ve C10 diğer gerilme durumlarına ait
denklemleri de etkilediğinden diğer gerilme durumuna ait
eğrilerde çakışmayan görünümler ortaya çıkabilmektedir.
Bu yüzden MARC her üç gerilme için ortak ve üçüyle de
optimum çakışmaya hizmet edecek katsayılar bulmalıdır.
Türev alınarak elde edilen denklemler çerçevesinde Şekil
11 ve Tablo 1’deki değerlerin güncellenmiş halini, Şekil
14 ve Tablo 2’de tekrar değerlendirmek gerekirse.
Tablo 2. 3 Temel Gerilme Durumu İçin Eğri Çakıştırma
A-Pozitif Katsayılar-Sadece Tek Eksenli Deney Sonucu Hedeflenerek
B- Pozitif Katsayılar-3 Gerilmenin Deney Sonuçları Hedeflenerek
C-Negatif Katsayılar- Tek Eksenli Deney Sonucu Hedeflenerek

d[C30 (λ2 + λ-2-2)3 ]/dλ=6(λ2 + λ-2-2)2 ( λ - λ-3)

Neo
Hookean

Mooney
Rivlin

James-Simp.
&Green

Signiorini

Yeoh

σ = dW/dλ= 2( λ - λ ) [ C10 +2C20 (λ +λ -2) + 3C30 (λ +
-3

2

-2

2

λ-2-2)2]
4.3.1.7 Düzlemsel Kayma İçin James–Green-Simpson
Denklemi

C10
C01
C11

W=C10 ( I1 - 3) + C01 ( I2 - 3) + C11 ( I1 - 3) ( I2 - 3) + C20 (

C20

I1 - 3)2 + C30 (I1 – 3)3

C30
Çakışma
Hatası

W = C10 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) + C01 ( λ12 λ2 2 + λ2 2 λ3 2 +
λ12 λ32 - 3) + C11 ( λ12 + λ22 + λ32 - 3 ) (λ12 λ2 2 + λ2 2 λ3 2 +
λ12 λ32 - 3)+ C20( λ12 + λ22 + λ32 - 3 )2 + C30( λ12 + λ22 + λ32
- 3 )3
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A

B

A

B

C

A

B

A

B

A

B

0.46

0.37

0.05

0.37

0.72

0.29

0.37

0.36

0.37

0.44

0.36

-

-

0.44

0*

-

0.18

0*

0.10

0*

0*

0*

-

-

-

-

0.42

-

-

0*

0*

92.95

3.87

-

-

-

-

1,22

0*

-

0*

0*

-

-

-

-

-

-

-

-

0.16

0*

-

-

2.28

57.55

1.24

57.55

1.81

57.55

2.01

57.55

-

0.003

8.99

65.18

Tek eksenli gerilme denekleri sabit yer
değiştirmeye 8000s boyunce tabî tutulup, kuvvet
cevabındaki düşüş rejimi MARC’a girilmiş, MARC’ın
çakıştırdığı Prony serisi (Şekil 16) seçilen malzeme
modeline zamana bağımlı ‘relaksasyon’ davranışı olarak
eklenmiştir.

Şekil 14. %20 gerinimdeki deneysel sonuçlar için farklı MARC
seçenekleri kullanılarak geliştirilmiş Signiorini modelleri.
Şekil 16. Relaksasyon Deneysel Verisine Çakıştırılan MARC Eğrisi.

6. Seçilen Malzeme
Özelliğinin Eklenmesi

5. Nihai Malzeme Modelinin Tayini

Modeline

Süreksiz

Hasar

Malzeme modeli olarak %40’lık gerinimdeki 3
Bu özellik kauçuğun gerinimi eş artımlı ardışık
gerilme durumu içinde çakışma performansı Şekil 15’de
çevrimlerde, bir sonraki gerinimin yükleme eğrileri
verilen Ogden 2 modeli atanmıştır.
nispeten çakışıkken, boşaltma eğrilerinin büyük gerinimli
olan yükleme küçük gerinimlinin altından geçecek şekilde
bir davranış sergilemesidir (Şekil 17). Bu özelliğin
MARC’a girilmesi, deneysel verilerin (Şekil 18’de
verilmiştir) Şekil 19’daki formülasyonla bir grafik haline
getirmesi ve MARC’ın buna bir eğri çakıştırmasıyla
gerçekleşir.

Şekil 15. 3 gerilme durumu deneysel sonuçları ve Ogden 2 eğrileri.

6.
Seçilen
Malzeme
Davranışının Eklenmesi

Modeline

Şekil 17. Süreksiz Hasar Davranışı (Kırmızı eğri MARC’ın bu özelliği
devre dışıyken, siyah eğri devredeyken alınan çözümleme sonuçları).

Relaksasyon
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18

8. Seçilen Malzemeye Süreğen Hasar Özelliğinin
Kazandırılması

%10_ÇEKME
%10_BOSALTMA

Mühendislik Gerilmesi [MPa]

16

%20_ÇEKME

Sabit gerinimin tekrarlanan çevrimlerinde, çevrim
başına okunan max. gerilme değerinin git gide düşüş
göstermesi anlamına gelen bu süreğen hasar özelliği
malzeme modeline, ömür testlerini simüle etmek amacıyla,
Şekil 20 ve 21’de açıklandığı gibi kazandırılır.

%20_BOSALTMA

14

%30_ÇEKME
%30_BOSALTMA

12

%40_ÇEKME
%40_BOSALTMA

10

%50_ÇEKME
%50_BOSALTMA

8

%60_ÇEKME
%60_BOSALTMA

6

%70_ÇEKME
%70_BOSALTMA

64

%80_ÇEKME

4

63.5

%80_BOSALTMA

1.ÇEVRİM YUKLEME
2.ÇEVRİM YUKLEME

%90_ÇEKME

2

63

3.ÇEVRİM YUKLEME
4.ÇEVRİM YUKLEME

%90_BOSALTMA

5.ÇEVRİM YUKLEME

62.5

6.ÇEVRİM YUKLEME

%100_ÇEKME

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

Mühendislik Gerinim i
1 [%]
1.2

7.ÇEVRİM YUKLEME

62

%100_BOSALTMA

8.ÇEVRİM YUKLEME
9.ÇEVRİM YUKLEME
10.ÇEVRİM YUKLEME

61.5

11.ÇEVRİM YUKLEME
12.ÇEVRİM YUKLEME

61

Şekil 18. Şekil 19’daki formülasyona girmek üzere eş artımlı gerinime ait
deneysel sonuçlar.

13.ÇEVRİM YUKLEME
14.ÇEVRİM YUKLEME
15.ÇEVRİM YUKLEME

60.5

16.ÇEVRİM YUKLEME
17.ÇEVRİM YUKLEME

60

18.ÇEVRİM YUKLEME
19.ÇEVRİM YUKLEME
20.ÇEVRİM YUKLEME

59.5
59
39

39.5

40

40.5

41

Şekil 20. Solda sabit gerinimde 20 çevrim (Kırmızı MARC’ın bu özelliği
devre dışıyken, siyah da devredeyken çözümleme sonuçları; sağda 20
çevrime ait deneysel sonuçların yükleme eğrileri-büyütülmüş)
Okunan Max M. Gerilmesi [MPa]

0.635

0.63

0.625

0.62

0.615

0.61

0.605

0.6

0.595
0

5

10

15

20

Çevrim Sayısı

25

Şekil 21. Solda Çevrim Sayısı-Max Gerilme Değeri Eğrisi grafiği, sağda
bu grafiğe MARC’ın çakıştırdığı eğri.

9. Seçilen Malzeme Modeliyle 3 Gerilme Durumuna Ait
Testlerin Sonlu Elemanlar Analizi.
9.1. Üç Gerilme Durumunun Tek Elemanlı Modellerle
Temsili -ve Test ile Çözümleme Sonuçlarının Kıyası
9.1.1 Tek Elemanlı Tek Eksenli Çekme
0.7

DENEYSEL
VERİ

Mühendislik Gerilimi [MPa]

0.6
0.5
0.4

OLUŞTURULAN
_OGD2_MALZE
ME_MODELİ

0.3
0.2

SONLU
ELEMANLAR
ÇÖZÜMLEME
SONUCU

0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Mühendislik Gerinimi

Şekil 22. Tek elemanlı tek eksenli çekme analiz sonucu.

9.1.2 Tek Elemanlı İki Eksenli Çekme
1.4

DENEYSEL
VERİ

Mühendislik Gerilimi [MPa]

1.2
1

0.8

OLUŞTURULAN
_OGD2_MALZE
ME_MODELİ

0.6
0.4

SONLU
ELEMANLAR
ÇÖZÜMLEME
SONUCU

0.2

Şekil 19. İlgili Formülasyon altında çakıştırılan MARC eğrisi.

0
0
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0.1

0.2

0.3

Mühendislik Gerinimi

0.4

Şekil 23. Tek elemanlı iki eksenli çekme analiz sonucu.

(10mm/dk’da 3 çevrimlik ±1mm ve 0-10mm iki test)
yazılımda simule ettirilmiş ve çözümleme sonuçları bitmiş
parçaya ait deneysel sonuçlarla kıyaslanmıştır.

9.1.3 Tek Elemanlı Düzlem Kayması
Mühendislik Gerilimi [MPa]

1.2

DENEYSEL
VERİ

1

10. Test:10mm/dk, 3 çevrim, ±1mm

0.8

OLUŞTURULAN
_OGD2_MALZE
ME_MODELİ

0.6

0.4

0.2

SONLU
ELEMANLAR
ÇÖZÜMLEME
SONUCU

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Mühendislik Gerinimi

Şekil 24. Tek elemanlı düzlem kayma analiz sonucu.

9.2 Üç Gerilme Durumu, Gerçek Test Düzeneğine
Özdeş Modelleme , Test ve Çözümleme Sonuçları
9.2.1 Gerçek Deney Modeli Tek Eksenli Çekme

M. Gerilmesi [MPa]

0.25
Deneysel Veri

0.2

0.15
Oluşturulmuş
OGD2 eğrisi

Şekil 28.Eksenel simetrik modellemede statik konum ve max. gerinim

0.1
Çözümleme
Sonucu

0.05
0
0

0.05

0.1

Mühendislik Gerinimi

Şekil 25. Gerçek deney modeliyle tek eksenli çekme analiz sonucu.

9.2.2 Gerçek Deney Modeli İki Eksenli Çekme
0.8

DENEYSEL
SONUÇ

M. Gerilmesi [MPa]

0.7

0.6

0.5

GELİŞTİRİL
EN 0GDEN
2 EĞRİSİ

0.4

0.3

ÇÖZÜMLE
ME
SONUCU

0.2

0.1

0
0

5

10

Mühendislik Gerinimi

15

Şekil 26. Gerçek deney modeliyle iki eksenli çekme analiz sonucu.

9.2.3 Gerçek Deney Modeli Düzlem Kayma
0.9

Mühendislik Gerilmesi [MPa]

0.8

Şekil 29. En kritik zorlanma yaşayan kısım-büyütülmüş.

DENEYSEL
SONUÇ

0.7
0.6
0.5

OLUŞTURULAN
OGDEN 2

0.4
0.3
0.2

ÇÖZÜMLEME
SONUCU

0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

Mühendislik Gerinimi

0.4

Şekil 27. Gerçek deney modeliyle düzlem kayma analiz sonucu.

10. Bitmiş Parçanın Kıyaslanması
MARC’ta
modellenen
motor
takozuna
şartnamesinde
tanımlanan
bitmiş
parça
testleri
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1600

SONUÇ:

1400

Mühendislik Gerilmesi [MPa]

1200
1000
800
600
400
200
0
-1.5

-1

-0.5

-200

0

0.5

1

1.5

-400
-600
Mühendislik Gerinimi

Şekil 30. Deneysel sonuç ve çözümleme sonuçları.

Bitmiş parçaya ait testlerin, sayısal çözümleme
sonuçlarıyla çakışması göstermiştir ki, yalnızca test
Deneysel plakalarından kesilmiş kauçuk deneklerden yola çıkarak,
kauçuk davranış özelliklerin her biri MARC’a gerçeği
Sonuç
temsil edecek biçimde girildiğinde, elde edilen malzeme
bitmiş
konstrüksiyonun
test
sonuçlarını
Çözümlememodeli
Sonucu sağlamaktadır. Bu sonuç, halihazırda belirli bir
konstrüksiyonun olmadığı durumlarda da malzeme
modelinin MARC’ta doğru tespitinin ardından, yazılım
üzerinde güvenilir sonuçlara haiz nihai konstrüksiyonların
tasarlanabileceğine işarettir. Böylelikle motorun ihtiyaç
duyduğu özelliklerdeki takoz, yazılım üzerinde tasarlanıp,
güvenilir şekilde bir prototip için kalıp imal ettirilir ve tek
kalıp masrafıyla deneme yanılmalara mahal vermeksizin
ihtiyaç duyulan konstrüksiyon elde edilmiş olur.

10. Test:10mm/dk, 3 çevrim, -10mm’lik
Teşekkür
Teklas Kauçuk A.Ş.’ye, sağladığı hammadde,
denek, test düzeneği, test ve yazılım kullanma
imkanlarından ötürü çok teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR

Şekil 31. Eksenel simetrik modellemede maksimum gerinim.
500

Mühendislik Gerilmesi [MPa]

0
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
-500

2

Deneysel
Sonuç
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-1000

-1500

-2000

Çözümleme
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Mühendislik Gerinimi

Şekil 32. Deneysel sonuç ve çözümleme sonuçları.
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SÜREKLİ DÖRT ÇEKER BİR OTOMOBİL ŞAFTININ
YORULMA ANALİZİ
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**Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Müh. Bölümü, Bursa

ÖZET
Şaft tasarımında önemli olan noktalardan bir tanesi şok moment yükleri altında şaftın tasarımının sanal
doğrulamalarının yapılmasıdır. Şaft üstünde gelebilecek şok yüklerin hesaplanması teorik veya yol test verileri
yardımıyla olabilir. Çalışmada tasarlanan şaft sürekli dört çeker bir araca uygun, torsen diferansiyel, sabit hız mafsalı
ve kardan ile donatılmış bir şafttır. Catia 4.2.1’de oluşturulan model Altair Hypermesh yazılımı ile sonlu elemanlara
ayrılmıştır. Teorik hesaplama yöntemiyle şafta gelebilecek en büyük burulma torku yükü bulunmuştur. Statik gerilme
analizi bu yüke göre Abaqus yazılımı ile yapılmıştır. En büyük burulma torku yükünün yarısı genlikte bir yük ile
değişken burulma mometleri şafta uygulanmıştır. MSc Fatigue yazılımında 2 Hz’te verilen bu sinuzoidal yük sonucu
sürekli dört çeker bir araca ait şaft için yorulma gerilmesi değerleri ve yorulma ömrü elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Şaft tasarımı, torsen diferansiyel ve yorulma analizi
ANALYSIS OF DRIVE-SHAFT WITH ABAQUS SOLVER
ABSTRACT
One of the critical points in design of drive-shafts is the virtual verification of drive-shaft design under shock moments.
The calculation of shock loads can be performed theoretically or with road data. In this article the shaft designed
conforms with AWD vehicle nad is equipped with torsen diferantial, CV joint and cardan joint. The model prepared in
Catia 4.2.1, and finite element model is prepared with Altair Hypermesh software. The maximum torsional torque is
calculated theoretically. Static stress analysis is performed with respect to this load with ABAQUS software. An
alternating torsional load having half of this maximum torsional moment value as an amplitude is applied to shaft. This
sinusoidal fatigue load given with 2 Hz the fatigue stress values and fatigue log life is calculated in MSC Fatigue
software.
Key Words: Design of drive shaft, torsen differential and fatigue analysis.
1. GİRİŞ
Otomobillerin en önemli aktarma sistemlerinden
biri olan şaftlar ön ve arka aktarma organı arasında güç
aktarımının yol şartlarına ve devir sayısına uygun olarak
aktarımını sağlar. Gelen kuvvetleri, titreşim etkilerini
hesaplayarak yeni otomobil modellerine uygun aktarma
sistemleri ve parçaları geliştirmek oldukça karışık ve
maliyetlidir. Tasarımda yerleşim ve yük sınırlarını koyma
işlemleri
çeşitli
yazılımlar
ile
yapılan
bir
optimizasyondur.

Yeni otomobil modelleri olarak spor amaçlı taşıtlar
getirdikleri şehir dışı kötü yol koşullarına uygunluk ve
beraberinde gelen konfor ile oldukça önemli bir sınıf
oluşturmuştur. Bu sınıf içindeki sürekli dört çeker (AWD
4x4) araçlar aynı ve daha üst sınıftaki seçmeli dört çeker
(select-drive 4WD) araçlara göre daha ekonomik olması
dolayısı ile avantaj elde etmiştir. Temel fark olarak tork
aktarma organlarından oluşan sürekli dört çeker aracın
aktarma organları şeması örneği şekil 1’de verilmiştir.
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- şaft boruları
- kardan mafsalı (sabit mafsallar)
- flanşlar
- istavrozlar
- sabit hız mafsalları (CV)
-arayataklar ve rulmanı
şeklinde belirlenmiştir.

Şekil 1 Sürekli dört çeker bir aracın aktarma organları
sistem şeması
Motordan gelen güç şanzumana, şanzumandan torsen
diferansiyele ve buradan PTO (güç iletim organı) içinden
ön diferansiyele ve şafta dağıtılır. PTO ile şaft arasında
ve çıkışta arka diferansiyel borusu ile diferansiyel flanşı
arasında CV bağlantısı vardır. Arka diferansiyel oranı ön
diferansiyel oranı ile aynıdır. Ön şaftta arayatak öncesi bir
kardan tasarlanmıştır. Şaft borusu, kardan ve CV için
analiz ve tasarım optimizasyonu yapılmıştır.
Tork aktarma organları VC veya torsen
yardımıyla kilitleme yapılarak arazi ve yol durumuna göre
kayma önlenmektedir. VC silikon esaslı bir yağ ve
disklerden oluşmuş iki diskin dönüş hızına duyarlı bir
sistemdir. Torsen dişlilerden oluşmuş mekanik tip bir
diferansiyeldir ve açık diferansiyele gore 2 veya 2.5 kat
daha fazla tork transfer edebilir, bu oran tork dağıtım
(bias) oranı diye adlandırılan kaldırılabilecek maksimum
tork oranıdır [1].
Literatürde aktarma organları üzerine yapılan
analizler şaftların ve aktarma organ-larının tasarım ve
geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır .
Makavet ve Roman (2002), arazi tipi bir aracın
son diferansiyelindeki yorulma analizinde yüksek motor
hızında, lastik kaymalarında ve aşırı debriyaj islemlerinde
ortaya çıkan şok yüklerin son diferansiyel dişlileri tasarım
ve kalitesinde çok önemli olduğunu tespit etmiştir. [2].
Qing Li ve ark. (2001) burulan şaftların kayma
gerilmesi tabanlı optimizasyonunu en az etkili malzemeyi
ortadan kaldırarak veya dereceli olarak malzemeyi en az
etkili noktadan en çok etkili noktaya taşıyarak
yapmışlardır. [3]
Shabaneh ve W.Zu (2000), sonlarında monte
edilmiş viskoelastik süspansiyonlar olan döner disk
şaftlardaki lineer elastik rulmanları analiz etmiştir.
Viskoelastik bağlantıların kompleks dogal frekanslardaki
rijitlik ve sönümlendirme parametrelerini araştırmıştır[4].
2. YÖNTEM
2.1 Şaftta kullanılan parçalar ve yerleşim kısıtları :
- güç iletim organı (PTO)
- torsen

Malzeme özelliği olarak CV,flanş, miller ve kardan
C45 çelikten, şaft borusu ise TS 6438 St 52 3 veya DIN
2393 çelikten, arayatak M170-65 kauçuktan, arayatak sacı
DIN 7168 2 mm’lik sac malzemeden, arayatak Fe52D
malzemeden oluşmaktadır.
Otomobilde yerleşim kısıtı standardı iki parça
arasındaki en yakın mesafenin 25 mm olmasıdır.
Kardanların ara çatal, ve çatal olmak üzere beraber
tasarlanması ve kritik çaplarının ve istavroz bağlanan en
geniş yüzlerinin yerleşim kontrolu ile çakışıp çakışmadığı
kontrol edilmiştir.
2.2 Teorik hesaplamalar :
Tasarlanan şaft ile ilgili
denklemler şu şekildedir.

hesaplamlarda

kullanılan

Bileşik eğilme ve burulma veya eğilme ve çekme
gerilme hesabı :
Özel durum

σ x = σ y = τ xz = τ yz = 0 için

asal gerilmeler

τ mak

σ 1, 2 =

σx
± τ mak
2

 1
2
=  ( σ x ) 2 + τ xy 
 2


[D.1]

1/ 2

[D.2]

ve iki boyutlu distorsiyon enerjisi denkleminde yerine
koyularak

S yp
N

= (σ x + 3τ xy )1 / 2
2

2

[D.3]

bulunur. Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre
benzer şekilde

S yp
N

= (σ x + 4τ xy )1 / 2
2

2

[D.4]

elde edilmektedir. [5]
Soderberg Yorulma Kriteri :
Sırasıyla yüzey pürüzlülüğü, güvenirlik, boyut ve kaynak
durumuna bağlı olarak tanımlanan ömür gerilmesi :

S e = C F C R C S C w S n′
şeklinde ifade edilmektedir [5].
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[D.5]

S n deneysel test numunesinin yorulma gerilmesidir. S n′
ise bu değerden yüzey bozuklukları nedeniyle daha
düşük bir değerdir. Çekme gerilme genliği σ r ve
emniyet
katsayısı
(N)
için
sonsuz
ömür

σr ≤

Se
σ
− σ min
şeklindedir, σ r = mak
çekme
N
2

gerilme genliği olarak tanımlıdır [5].
2.5 Modelleme

Abaqus’ta şaft modeli 14 komponent, 7379 sonlu eleman
ve 8450 eleman düğümünden oluşturulmuştur. (şekil 2).
Geometrik boyut ve şekil özelliklerine en uygun dörtgen
elemanlar kullanılmıştır (çizelge 1). Çünkü üçgen
elemanlarda eleman kenar oranı beşten küçük olması,
Fakat minimum açı (20°) ve maksimum açı (120°) şartları
problem olmaktadır. Kaynak (beam) elemanları boyu 7’ye
yakın ve az tutulmuştur. Sistemin elemanlarının % 95‘inin
çarpıklığı 30 değerinden az ve % 5‘nin ise 10 değerinden
az olması sağlandı. [10].

2.3 Şaftın kritik açısal hızının hesaplanması

İki boyutlu
eleman

Şaftın kritik açısal hızı (kullanılan boru boyu, dış çap
ve iç çapına göre) hesap formülü :

n kr =

1,22 • 10 7
• D2 + d 2
l2

üç
boyutlu
eleman

üç
boyutlu
eleman

[D.6]

l : şaftın en uzun borusu boyu (cm),
D : boru dış çapı (cm)
d : boru iç çapı (cm)
nkr : pratikte şaft kritik devridir [6].

üç boyutlu
eleman

2.4 CV maksimum çalışma açısı hesaplanması :
CV maksimum çalışma açısı CV maksimum açısal hızına
bağlıdır. Bu durum NTN CV teknik hesaplamalarına göre
şu şekilde yeralmaktadır :

ϕ cv .mak • ϖcv mak < 30000

[D.7] [8]

ϕ cv.mak : CV maksimum çalışma açısı ϖ cv.mak : CV
maksimum açısal hızıdır. Bu hız şaftın maksimum
operasyonel açısal hızı n(şaft)mak’dır

Şekil 2 Şaft Abaqus Template Sonlu Elemanlar Modeli
[9].
Çizelge 1 Eleman Tipleri [9]
Eleman
Eleman İsmi
Tipi
1Boyutlu
Beam
elemanlar

Düzeltilmiş Goodman Yorulma Kriteri :
Soderberg kriterine benzer fakat daha koruyucudur. Nf
emniyet faktörü kullanılarak tam tersine çevrilmiş eğilme
ve sabit bir burulma hali için Goodman yorulma
denklemi

32M a

Kf

πd 3
Nf

Se



2

 
 
 +N
  f
 
 

2

16Tm 

πd 3  = 1

Sy



3K fs

[D.8].

Kincoup
QUAD4 : S4
2Boyutlu
elemanlar
3Boyutlu
elemanlar
Yay
eleman
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QUAD 8: S8 R
Spring1

Kullanıldığı Yer
Boru ve Cv mili
bağlantıları,
CV ve kendi mili
bağlantısı
Arayatak mili ve
borular bağlantısı
Kardan bağlantıları
kinematik kaplin
Borular
Kardan,
CV
,
arayatak mili, CV
mili
Arayatak ve ön CV
tarafında

Çizelge 3’te boy uzunluğu aynı olan farklı şaft ebatları
için sonuçlar verilmektedir.

3. SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde sunulacak olan sayısal analiz sonuçlarının
çıkarılmasında baz alınan dört çeker bir otomobile ait ve
şaft tasarımında kullanılan parametreler çizelge 2’de
verilmektedir.

Dış
Çap
mm

Çizelge 2 Şaft tasarımında kullanılan parametreler [10]
Parametre
Değeri
Maksimum motor torku
201,5 Nm
En büyük vites oranı
3.8
Dif. Giriş tahvil oranı
4,062(65/16)
PTO oranı
0,351(13/37)
Toplam tahvil oranı
1,427
Torsen C Dif. Tork dağılımı ön
% 58
Torsen C Dif. Tork dağılımı arka % 63
Bias oranı
2:1
Lastik ebatı
185/65 R15
Maksimum yüklü ağırlık ön aks
955 kg
Maksimum yüklü ağırlık arka aks 1195 kg

1.
2.

Motor maksimum devri 4500 devir/dak. ve 5. vites oranı
0.707 baz alınarak aracın şanzumanının çıkabileceği
maksimum devir

4500
0,707

3.

= 6365 devir/dak olarak bulunmuştur. Bu

diferansiyel oranı 4.062’ye bölünerek 1567 devir/dak
lastik devri elde edilir. Torsen diferansiyel şaft ucu oranı
0,351 (13/37) ‘in tersi (37/13=2,846) olduğundan şaftın
araç teknik özelliklerine göre çalışma maksimum devri :
n( şaft ) mak = 1567 • 2,846 = 4460 devir/dak ’dır.

Et
Kalın
lığı mm

Çalışma
Hızı
(devir/dak)

Kritik hız
(devir/dak)

63,5
63,5
60,0
60,0

60,2
58,7
57,3
55,2

1,63
2,41
1,63
2,41

5930
5858
5595
5523

8472
8369
7993
7890

58,0
58,0
50,8
50,8

54,7
53,2
47,5
46,0

1,63
2,41
1,63
2,41

5404
5331
4714
4642

7719
7616
6734
6632

Önce şaftın araç teknik özelliklerine göre çalışacağı
maksimum devir/dak hesaplanmaktadır.
Araç için öngörülen şaftın dış çap, iç çap ve
uzunluğuna göre şaft kritik açısal hızını bulunacaktır.
Çalışma devri bunun 0.7 ile çarpımına eşittir.
Şaftın kritik açısal hızı, araç teknik özelliklerine göre
hesaplanan şaft kritik açısal hızından büyük olması
gerekmektedir. Aksi takdirde şaftın doğal frekans
limitleri aşılabilir.

Yük ve sınır şartlarını içeren gerilme ve yorulma
analizine, şaftın ve komponentlerinin üretilebilirliğine
bakılması gerektiğinden bu analiz tek başına yeterli
değildir.
3.2 Şaft Hesapları

Şaft kritik devir hesabı (Araç teknik özelliklerinden) :
Seçilecek şaftın kritik devri ise bunun pratikte kullanılan
(1/0.7=1,43) katı olarak seçilir.
n ( şaftkr ) mak = 4460 • 1,43 = 6378 devir/dak ’dır. [D.9]

Şaft Yorulma Hesabı :
Tam tersine çevrilmiş eğilme ve sabit bir burulma hali
için Goodman yorulma denkleminden yola çıkarak elde
edilen genel yorulma denkleminde 3 kısmındaki teknik
özellikler ve malzeme özellikleri yerine koyularak
hesaplanan örnek durum çözümü aşağıda yeralmaktadır :

(2.3 kısmında verilen deneysel hesap formülünden) :
nkr (pratikte şaft kritik açısal hızı) 6 denkleminde D=6 cm
d=5.73 cm ve l=112.3 cm verileri kullanıldığında ;

n kr =

İç
Çap
mm

Bir şaftın seçilmesinde tasarım öncesi pratik hesaplama
kuralı :

3.1 Maksimum şaft devri ve kritik devir
Maksimum şaft devri hesabı :

nmak =

Çizelge 3 Şaft boru uzunluğu = 112,3 cm için, farklı boru
dış çapı ve kalınlığına göre kritik ve çalışma açısal hızları
[10].

1,22 • 10
• 6 2 + 5.73 2 =7993 dev/dak
2
112.3
7

Tsaft mak . = 201,5 • 3.8 • 0.63 • 4,062 • 0,351= 687.7
Nm olarak bulunmuştur. Fakat sistemde bir adet kardan
ve açısı maksimum 1.5 ° olduğundan

ve çalışma hızı ise

=687.7 • sekant(1.5°)=688 Nm =688000 Nmm ve
malzeme özellikleri dikkate alınarak

n( şaft ) mak = 7993 • 0,7 = 5595 devir/dak bulunur.
7993 devir/dak değeri 9 denkleminden elde edilen 6378
dev/dak değerinden büyük olduğu için seçilen boru çap
ebatları bu açıdan uygun olduğu görülmektedir. Fakat
yorulma hesabı da gözönüne alınmıştır.

S yp = 490/1,73 = 283.24 MPa
Se = 0,8 • 1,8 • 1 • 1 • 283,24 = 407,87 MPa (denklem
5’te yerine koyularak)

116

Ma= 69 • 429=29565 Nmm (arka şaftın ağırığı 69 N ve
uygulama uzaklığı 429 mm kabul edildi).
ST 70 malzemeden yapılmış, 650 mm uzunluğunda içi
dolu ve çapı 31.4 mm olan bir şaft için Quick Basic ile
hesaplama yapılmış ve maksimum bileşke moment
147197 Nmm bulunmuştur. [7].

Bileşik çekme ve burulma yüklemesi durumu için:

d = 60 mm, di = 56,7 mm, Kf = 3.3 (eğilmede), Kfs = 4
(kanallarda) değerleri
tam tersine çevrilmiş eğilme ve sabit bir burulma hali için
genel yorulma denkleminde yerine koyularak :

τ mak

d
d − di
4

4

= a değişkeni çözülürse

a ≤ 0,000251 olması gerektiği çıkar, d = 60 mm ve di
= 56,7 mm değerleri için hesaplanan a= 0,000023 <
0,000251 olduğundan şaft için bu dış çap ve iç çap bu
kriteri sağlamaktadır. Yalnız bu kontrol tek başına yeterli
değildi, bileşik mukavemet hali için hesaplar yapılarak
karşılaştırmalar yapılmıştır.
Şaftın burulma hesabı :

Τ•c
ifadesinde : T= 688000 Nmm ve c= d/2=60/2
J
4
4
= 30 mm ve J = 3,14 • ( d − d i ) / 32 değeri di =
56,7 mm değeri konularak , τ = 81,3 MPa <
0,577 • 490 ÷ 1,33 = 212,6 MPa olduğu yani burulma

σ z = 31 MPa ve τ xy = 81,3 alınmıştır.
1/ 2

τ mak

asal gerilmeler sırasıyla
2

σ
σ 
2
σ 1, 2 = x ±  x  + τ xy [D.10] [5].
2
 2 
σ 1 = -66,5 ve σ 2 = +99,3 MPa olarak bulundu.
tg2θ= 81,3/82,8=0,98 ve buradan θ = 22° elde edildi.
2 boyutlu distorsiyon enerjisi denkleminden ( σ y ve

σ z = 0 olduğundan)
S yp
2
2
= (σ x + 3τ xy )1 / 2 ve τ xy = 81,3 uygulanarak:
N
N veya nf distorsiyon enerjisi teorisine göre 1,96
bulunmuştur..
Maksimum kayma gerilmesi teorisine göre benzer şekilde

S yp

τ =

sınır gerilmesinin altında olduğu kontrol edilmiştir.

 1
2
=  ( σ x ) 2 + τ xy  ifadesinden
 2

= 82,8 MPa şeklinde hesaplanarak;

N

= (σ x + 4τ xy )1 / 2 elde edilmiştir [5]
2

2

Benzer şekilde N veya nf 1,71 bulunmuştur.
Bileşik yükleme durumu (kesme ve sabit bir burulma hali
için)
Gerilme
emniyet
katsayıları
standard
üretim
parametrelerine göre değişik çap ve kalınlıktaki şaftlar, 23
ve 27 mm ‘lik istavroz pim çapları ve malzeme özelliği
için hesaplanmış ve çizelge 4’te verilmiştir.

Şaftın Eğilme hesabı :
Bileşik yükleme değeri :

mc
denkleminde M=29565 Nmm, c=d/2=30 mm
I
4
4
ve I = 3,14 • ( d − d i ) / 16 ifadesinde di = 56,7 mm
σ =

değeri koyularak
σ = 1.75 MPa bulunmuştur. Bu değer burulma gerilmesi
, τ = 81,3 MPa yanında oldukça düşüktür.

Çizelge 4 Farklı çap ve kalınlıktaki şaftların, 23 ve 27’lik
istavroz için ve düzeltilmiş Goodman kriterine göre
hesaplanan a değişkeni değeri, emniyet faktörleri
karşılaştırması, malzeme akma mukavemeti : 490
N/mm2’dir [9].

Şafta gelen çekme gerilmesi hesabı :
d=27 mm’lik istavroz düşünülerek
2Fr = 688 , 27’lik istavrozda 2r=74.6 standard üretim
verisi alınarak, f=9248 N (istavroza gelen kesme yükü)
bulunmuştur. Bu yük kesme yükü olarak şaft halkasına
(alanı A = 302,3 mm2 ) etkidiği kabul edilerek :

σ =

F
ifadesinden gerilmenin 9248/298,8 = 31 MPa
A

olduğu hesaplandı.
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Dış
çap
mm
63,5
60
58
50,8

t
mm
2,41
1,63
2,41
1,63
2,41
1,63
2,41
1,63

Distorsiyon
Enerjisi

(nf)
23
11,8
8,0
2,8
2,0
2,6
1,82
2,0
1,4

27
11,9
9,7
2,8
2,0
2,6
1,84
2,0
1,4

Maksimum
Kayma (nf)

23
10,3
8,0
2,4
1,7
2,3
1,59
1,7
1,2

27
10,3
9,7
2,4
1,7
2,3
1,6
1,7
1,2

Düzeltilmiş
Goodman

*10-5mm-3
23
27
0,4
0,4
2,1
2,1
1,6
1,6
2,3
2,3
1,8
1,8
2,5
2,5
2,3
2,3
3,3
3,3

Goodman yorulma denkleminden malzeme bilgileri ile
yola çıkılırsa dış çap ve iç çapa bağlı a değişkeni kriteri
25,1’den küçük olma durumudur. (a< 25,1x10-5).
4 ANALİZ SONUÇLARI
4.1 Statik Gerilme Analizi

4.2 MSc Fatigue Yorulma Analizi
Yorulma analizleri için 3.2 şaft burulma hesabı kısmında
elde edilen en büyük moment yükü (T= 688000
Nmm)’nün yarısı (±345000 Nmm) şekil 5’de verilen 2
Hz’lik frekans ile MSc Fatigue programında
uygulanmıştır [11].

Abaqus’ta en büyük Von mises gerilmeleri
60x1.63 ve 60 x2.4 mm ebatlarındaki şaftlar için şaft et
kalınlığı ve x,y, ve z yönünde verilen 3 değişik arayatak
katsayısı (k=100, 10000, 100000 N/mm) ile sonuçlar elde
edilmiştir. Gerilmenin arayatak yay katsayısı ile azaldığı
tespit edilmiştir. (şekil 3). [10].

En Büyük Von Mises
Gerilmesi (MPa)

EN BÜYÜK VON MİSES GERİLMESİ
600
500
400

480

463
464

392
360

361

300
200

60x1,6 mm

100

60x2,4 mm

Şekil 5 Uygulanan yol verisi tork sinyali [9]

100000

Yorulma yükü analizinde gerilmelerin ön CV üzerinde
(409 MPa) ve yine boru üzerinde CV kaynak bölgesinde
belirgin halde oluştuğu tespit edilmiştir (şekil 6).

0
100

10000
k : Yay Sertliği (N/mm)

Şekil 3 En büyük Von Mises Gerilmesinin yay katsayısı
ile değişimi [10].
Gerilme analizi sonuçları kardanda oluşan gerilmelerin en
büyüğü ön boru CV kenarında 480 Mpa ile tespit edildi
(şekil 4).

Şekil 6 Yorulma Gerilmeleri (MPa) [9]
Yorulma ömrü log 10 tabanına göre olup, maksimum
105.23 =169824 çiklo eder. Yalnız 2 yönlü tork yükünün 2
tekrarı sözkonusu olduğundan ömür 2 katı yani 339648
adettir.(şekil 7).[11]

Şekil 4 En Büyük Von Mises Gerilmesi [9].
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Şaft girdi parametreleri olarak teknik özellikler
ve malzeme mukavemet bilgilerinden yola çıkılmıştır.
Şaftın kritik hızı sabit bir değer olarak bunlara bağlı
olarak hesaplanabilir.
Tepki duyarlılığı olan parametrenin öncelik
sırasına göre : şaft dış çapı (D) ve şaft et kalınlığı (t) ve
kardan dış çapı olduğu bulunmuştur. Şaft dış çapı
azaldıkça emniyet faktörü (nf) düşer, şaft dış çapı sabit
tutulup şaft et kalınlığının azaltılması emniyet faktörünü
şaft çapını azaltmaktan daha fazla oranda düşürmektedir.
Şaft çıktı parametreleri : Şaft tepki duyarlılığı
olan parametrelere göre şaft çıktı parametresi olarak (nf)
gerilme emniyet faktörleri iki farklı gerilme kriterine göre
bulundu.

Şekil 7 Yorulma Ömrü (Çiklo Adedi) [9]
5 CV’nin Seçilmesi ve Optimizasyon

6. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE
DEĞERLENDİRME

5.1 CV’nin Seçilmesi :
CV’nin seçilmesi CV flanş çapı, CV mil çapı da
yine yerleşim ve ömür testleri sonuçlarına göre yapılır. İki
CV mafsaldan LJ 75 tipin HLJ 75 tipe göre T/Tkayma
değerinin üretici kriteri olan ve şok torklarda emniyeti
gösteren 1,6’nın üstünde olması nedeniyle daha uygun
olduğu görülmüştür (çizelge 5). Yine maksimum çalışma
açısı 2.4 denkleminden elde edilen maksimum açıdan
küçük 3° ve 4,5° olarak seçilmiştir.
Çizelge 5 HLJ75 ve LJ75 tip iki CV mafsal hesaplama
sonuçları [8]
CV büyüklüğü

HLJ 75

Tork dağılımı
Şaft çapı

% 63

18,9
22 mm
mm
1,68
2,65 Nm
Nm
2,46
3,87 Nm
Nm
1,27
2,01
525000 km
477000 km

T
T1.
T/Tkayma
Ömür

Açı : 3°
Açı : 4,5°

LJ 75

Üretici
Kriteri


2.2 üzeri
1.6 üzeri
200000
km üzeri

5.2 Optimizasyon
Bu çalışmada şaft yerleşim kontrolu sonrasında modal
analiz yapılmış. ABAQUS ve ADAMS programından
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. ABAQUS
programından statik gerilme analizi sonuçları MSc
Fatique programına aktarılmış yorulma analizi
yapılmıştır. Ön hedefleri olan sürekli dört çeker bir araca
ait şaft için yorulma gerilmesi değerleri ve yorulma ömrü
elde edilerek şaft tasarımı doğrulanmıştır.

Tasarlanan ve yerleşim kontrolu yapılan şaftın
doğal frekansı bulunmuştur. Sonuç karşılaştırma kriteri
olarak şaftın Abaqus satik moment analizi sonucu oluşan
gerilmeler ve MSc Fatigue sonucu oluşan Von Mises
Gerilmesi ve yorulma ömrüne bakılmıştır.
Yerleşim kontrolu ve analizler sonucu statik
durumda şaft açıları: giriş açısı -2°30′, CV açısı -1°42′,
kardan açısı +1°18′ ve çıkış açısı +31′ şeklinde tespit
edilmiştir.
Statik gerilmeler karşılaştırılırken 60x1,63 ve
60x2,41 ebatındaki şaftlar çizelge 4’te gerilme emniyet
faktörü 2’ye yakın olduğu için ele alınmıştır. Gerilmenin
arayatak yay katsayısı ile azaldığı tespit edilmiştir. (şekil
3).
50,8 x 2,41 mm ve 60 x 1.63 mm’lik şaft
borularına ait kritik açısal hız (devir/dak) cinsinden
sırasıyla 6632 ve 7993 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 3).
Şaftın aracın teknik özelliklerine göre kritik açısal hızı
(6378 devir/dak)’ya uzaklığı açısından 60x1.63 mm’lik
şaftın seçilmesinin daha güvenli olduğu çıkarılmıştır
(çizelge 3 ve 4).
Abaqus gerilme analizi sonucunda 60x1.6
mm’lik şaftta en büyük gerilmenin k=100 N/mm için (480
MPa) ile momentin geldiği tarafta CV yanında olduğu
tespit edildi (şekil 4). Akma değeri olan 490 MPa’dan
daha düşük olduğu için boru malzemesi statik analizde
akma sınırı içindedir.
MSc Fatigue’te 2 Hz’te ±345000 Nmm’lik
değişken tork ile yapılan yorulma analizi sonucu oluşan
en büyük gerilme 409 MPa olarak momentin geldiği
tarafta CV üzerinde çıkmıştır. Bu kısım ABAQUS’ta en
büyük gerilmenin elde edildiği kritik bölge ile aynıdır.
Yine aynı taraftaki boru ile CV arasındaki kaynakta da
381-409 MPa arasında gerilmeler görüldü (şekil 6).
60x1.63 mm’lik şaftın yorulma ömrü ise 339648 adet
olarak bulundu (şekil 7). Bu ömür bu test için eşik değeri
olan 300000 adetin üstündedir. Daha yüksek ömürler
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istenirse şaft borusu et kalınlığı arttırılması gerektiği
tespit edilmiştir.
Düzeltilmiş Goodman yorulma denklemine göre
emniyet gerilmesi 8,0’dan büyük olan 63,5x1,63 mm’lik
şaft için 2,1x10-5 mm-3 a değerinin bulunması (çizelge 4)
düzeltilmiş Goodman kriterinin şaft yorulma hesabında
tek başına yeterli olmadığını göstermektedir.
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SEMBOLLER
D.

: Denklem No

CV

: Sabit hız mafsalı

d0 , D, d

: dış çap

di

: iç çap

t:

: şaft borusu et kalınlığı

J

: Polar atalet momenti

T

: burulma torku

τ

: kayma gerilmeleri

K

: kayma katsayısı

ωn
ϖ cv.mak

: doğal frekans

kv

: maksimum CV çalışma hızı
:

Se
S yp
Kf
σr

sertlik katsayısı

: ömür gerilmesi
: akma gerilmesi ve ( S n′ /

3)

: Gerilme yoğunluk faktörü
: gerilme genliği

N, nf

10. ULUSOY T, 2004, Sürekli Dört Çeker Bir Otomobil
için
Şaft
Tasarımı,
Analizi
ve
Tasarım
Optimizasyonunun Yapılması, Uludağ Üniversitesi
Doktora Tezi, yayınlanmış.

: gerilme emniyet faktörü

Tsaftmak. : Şaft maksimum torku
Tmotmak

: Motor maksimum torku
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Torsen.oranımak:Torsen maksimum tork oranı
PTO.oranı : Güç iletim organı dişli oranı
n

: dönme açısal hızı

ϕ cv.mak
D

: CV maksimum çalışma açısı
: Sönümlendirme katsayısı
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ÖZET
Tasarım sürecinde Bilgisayar Destekli Mühendislik simülasyonlarının kullanımı, tasarım sürecinin kısalması ve
maliyetler açısında büyük önem taşımaktadır. Bu makalede Yeni Ford Cargo gövde tasarım sürecinde kullanılan
deneysel ve analitik ömür boyu dayanım değerlendirme yöntemleri üzerinde durulmuştur. Hızlandırılmış ömür testi ve
labaratuvar ömür testleri özetlenmiştir. Standart G-yük analizleri, “Eş zamanlı en düşük-en yüksek yük" analizleri ve
ömür analizleri irdelenmiştir. Sonuçlar birbirleriyle ve labaratuvar ömür testi sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Mühendislik , Ömür Boyu Dayanım, Hızlandırılmış Ömür Testleri, Gövde
ABSTRACT
Extensive usage of CAE in product development is the important key to reduce Product Development Cycle and Costs.
This study summarizes experimental and analytical fatigue life assesment methodologies used during the development
of New Ford Cargo Truck. Proving ground and rig tests are summarized. Standart G-load analysis, Min-Max analysis
and fatigue life analysis are briefly explained. The correlation between analytical and experimental methods are
discussed.
Key words: Computer Aided Engineering , Fatigue Life, Accelerated Durability Tests, Truck Cab

1.GİRİŞ
Günümüzdeki rekabet koşulları, otomotiv şirketlerini
sadece daha üstün araçlar üretmelerini değil, müşteri
beklentilerini karşılayacak ürünleri daha kısa zamanlarda
pazara sunmalarını zorunlu hale getirmiştir. Pazara sunma
zamanının kısalması, ancak etkin ürün geliştirme sürecine
sahip olmakla mümkün olmaktadır. Araç tasarımında
Bilgisayar
Destekli
Mühendislik
(BDM)
simülasyonlarının kullanımının yaygınlaşması; hem ürün
geliştirme sürecinin kısalmasını, hem de ürün geliştirme
maliyetlerinin azalmasını sağlayarak otomotiv şirketleri
açısından bir rekabet avantajı oluşturmaktadır.
Artan rekabet şartlarıyla birlikte müşteri beklentilerinin
karşılanmasına
yönelik
çalışmalar
daha
da
yoğunlaşmıştır. Araç tasarım sürecinde müşteri

beklentilerinin karşılanmasına yönelik birincil hedef
aracın kullanım ömrü boyunca yapısal dayanıklılık
ölçütlerini sağlayabilmesidir. Yapısal dayanıklılık, tüm
aracın veya araç sistemlerinin kaba kullanım şartlarında
ve kullanım ömrü boyunca yol şartları altında
fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesini
kapsamaktadır [1].
Geçtiğimiz yıllarda otomotiv şirketleri araçların ömür
boyu yapısal dayanımlarını yoğun olarak fiziksel
protiplerin test edilmesiyle doğrulamaktaydı. Bugun ise
ürün geliştirme sürecinde fiziksel protip testlerinin yerini
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) simülasyon
metodları almaktadır. Araç yapısal dayanım performans
ölçütlerinin sağlanmasında BDM metodlarının yaygın
olarak kullanılması hem fiziksel protip testlerinin sayısını
azaltmakta, hemde testlerin daha etkin olarak
kullanılmasını sağlamaktadır[2].
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Yeni Ford Cargo Gövde tasarım sürecinde, konsept
belirleme safhasından ürün devreye alma safhasına kadar,
tasarımın yapısal dayanım, gürültü ve titreşim, çarpma
emniyeti performans şartlarının sağlanmasına yönelik
çalışmalarda
Bilgisayar
Destekli
Mühendislik
simülasyonları yoğun olarak kullanılmıştır. Bu makalede;
Yeni Ford Cargo gövde tasarım sürecinde, ömür boyu
yapısal dayanım performans şartlarının sağlanmasına
yönelik çalışmalarda kullanılan BDM metodlarından
bahsedilecektir. Ayrıca, analitik metodların sonuçlarıyla
test sonuçlarının korelasyonu da irdeleneceketir.

Cargo’nun test edildiği test yüzeylerinden ikisi
görülmektedir.
Test parkuru üzerinde yapılan testler kapsamlı olmasına
rağmen, maliyetleri oldukça yüksektir. Bunlar, yakıt, test
personeli, atölye ve prototip maliyetleri olarak
sıralanabilir [1].

2. GÖVDE ÖMÜR BOYU DAYANIM
DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ
Yeni Ford Cargo’nun tasarım sürecinin her safhasında,
müşteri beklentilerinin karşılanması öncelikli hedef
olarak belirlenmiştir. Müşterilerin, kamyonlarını ortalama
olarak on yılda bir yeniledikleri belirlenmiştir.
Tecrübeler, on yıl kullanım ömrünün bir milyon km
eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu yüzden gövde ömrü
bir milyon km olarak hedeflenmiştir.

Şekil 2 : Tümsekli Yol Test Parkuru
Alt sistemlere yönelik ve daha özelleşmiş bilgilerin
hedeflendiği ömür testleri laboratuvar şartlarında
yapılabilir. Labaratuvar şartlarında yapılan ömür testleri
hem maliyet hem de test süresi bakımından test parkuru
üzerinde yapılan teste göre daha avantajlıdır. Bu yüzden
araç tasarım sürecinin ara safhalarında labaratuvar ömür
testi tercih edilmektedir. Yeni Ford Cargo’nun
labaratuvar ömür testleri İTÜ’de yapılmış olup, test
düzeneği Şekil 3’de görülmektedir.

Şekil 1 : Taşlı Yol Test Parkuru
Araç tasarım sürecinde bu testin bire bir yapılması,
zaman ve maliyet açısından mümkün değildir. Bu
nedenle, tasarımın ömür açısından doğrulanması için
müşteri kullanım şartlarıyla benzeşen hızlandırılmış ömür
testleri yapılmaktadır. İlk olarak müşterilerin kullandığı
güzergahlar istatiksel olarak değerlendirilmiş ve
hazırlanan protip araçla bu güzergahlardan yol şartları
altında gövde bağlantılarına gelen yükleri içeren yol
datası toplanmıştır. Aynı protip aracıyla Belçika’daki özel
test parkurlarından yol datası toplanmış ve Türkiye
yollarında bir milyon km müşteri kullanımına eşdeğer bir
test senaryosu oluşturulmuştur. Hızlandırılmış ömür testi
parkuru müşteri kullanımlarıyla benzeşen özel yüzeylere
sahip yollardan oluşmaktadır. Şekil 1-2’de Yeni Ford
Şekil 3: Labarotuvar Ömür Testi Düzeneği
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Labaratuvar ömür testlerinin test süresinin daha kısa
olması; tasarım problemlerin daha kısa bir zamanda
giderilmesine olanak sağlamakta, dolayısıyla ürün
geliştirme sürecinin kısalmasına katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca analitik metodların korelasyonuna imkan tanıdığı
için;
ömür
analizi
sonuçlarının
güvenirliliğini
artırmaktadır.
Test
parkuru
üzerinde
yapılan
hızlandırılmış ömür testleri ise final doğrulama metodu
olarak güncelliğini korumaktadır.

3. GÖVDE YAPISAL DAYANIM ANALİZLERİ
Yeni Ford Cargo Tasarım sürecinde sonlu elemanlar
yöntemi, şaşi ve gövdenin sistem ve altsistem yapısal
dayanım ve ömür analizlerinde konsept belirleme
aşamasından başlayarak yoğun olarak kullanılmıştır.
Giydirilmiş gövdenin yanısıra; kapı, ayna, gösterge
paneli, koltuk gibi alt sistemlerin ömür ve doğrusaldoğrusal olmayan yapısal dayanım analizleri yapılmıştır.
Bu analizlerde MSC/NASTRAN, ABAQUS, LS/DYNA
ve FLAP (Ford Yorulma Ömrü Analiz Programı)
kullanılmıştır. Bu makale de giydirilmiş gövdenin ömür
ve yapısal dayanım analizleri incelenecektir.
Gövde yapısal dayanım analizleri için 472340 eleman ve
472562 düğüm noktasından oluşan sonlu elemanlar
modeli kullanılmıştır. Bu model giydirilmiş gövde modeli
olup; camları, kapıları, iç panelleri ve önemli bütün
kütleri içermektedir. Şekil 4’de Yeni Ford Cargo
giydirilmiş sonlu elemanlar modeli görülmektedir.
Gövde yapısal dayanım analizleri ve ömür analizlerinde,
hesaplamada yapının atalet kuvvetlerini de gözönüne alan
Atalet Dengeli Yapısal Dayanım Analiz Metodu
kullanılmıştır [4].

Geleneksel Sonlu elemanlar Statik analizleri hareketli
yapılara uygulanamamaktadır. Fakat Atalet Dengeli
Yapısal Dayanım Analiz metodu yoldaki araç gövdesinin
incelenmesi gibi hareketli yapıların sonlu elemanlar
yöntemiyle benzetimine olanak sağlamaktadır.
Bu metodda; yapının atalet kuvvetinin, dış yüklemelere
karşı bir direnç kuvveti oluşturarak
yapı
kısıtlanmamasına rağmen, yapıyı statik denge konumuna
getirdiği kabul edilir. Kısıtlanmayan serbest yapılardaki
tekillik problemi, muhtemel kısıtlamayan serbestlik
derecelerinin Destek (SUPORT card) noktalarıyla
tanımlanmasıyla giderilir[4].
Yeni araç geliştirme programının erken sahfalarında yol
dataları genelde mevcut bulunmamaktadır. Programın
erken safhalarında tasarıma yön verebilmek için Standart
Statik Yük koşulları kullanılmıştır. Statik gövde yük
koşulları ADAMS'da hazırlanan gövde dinamik modeline
uygulanmıştır. Gövde dinamik modeli, ön gövde
süspansiyon, arka gövde süspansiyon ve katı gövde
altsistemlerini içermektedir. Dinamik gövde modeline 4
yük koşulu uygulanmıştır:
•
•
•
•

Araç ağırlığı
Tümseğe vurma (Bump)
Tümseğe vurma&Frenleme
Savrulma

: Aşağı 1g
: Aşağı 3g
: Aşağı 3g & Öne 1.5g
: Aşağı 1g &Sola 0.6g

Bu yükleme koşullarında kabin bağlantı noktalarındaki
yük değerleri ADAMS modelinden hesaplanmıştır.
Standart G-yükleri analizinde dinamik kabin modelinden
elde edilen bu yükler kullanılmıştır. Şekil 5’de savrulma
yük koşulu için yapılan yapısal dayanım analiz sonuçları
görülmektedir.

Yeni Cargo Kabin Sonlu elemanlar Modeli

Şekil 4: Yeni Ford Cargo Gövde Sonlu Elemanlar Modeli
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Şekil 5: Standart G-Yük Analiz Sonucu- Savrulma

Standart g-yükleri araç kullanım şartlarını tamamen
temsil etmediği için, bu yüklerle yapılan simülasyonlarda
belirlenen kritik bölgelerin göreceli önemi her zaman yol
testi sonuçlarıyla aynı çıkmamaktadır[5]. Bu nedenle,
Standart g-yük yapısal dayanım analizleri tasarımı
doğrulamak için değil, farklı tasarım alternatiflerini
birbiriyle kıyaslayarak projenin erken safhalarında
tasarıma yön vermek için kullanılmaktadır.
Yol yüklerinin toplanmasıyla birlikte gövde ömür
analizleri yapılmaya başlanmaktadır. Fakat yük-zaman
verileri toplandıktan sonra, bunların veri toplama
sürecinde
oluşan
hatalardan
arındırılıp,
ömür
analizlerinde kullanılabilecek hale dönüştürülmesi zaman
almaktadır. Bu esnada elde edilmesi daha kolay olan "eş
zamanlı en düşük-en yüksek yük değerleri" kullanılarak
tasarıma yön verilmesi mümkün olmaktadır. Bu yükler
gövdenin her bir bağlantı noktasına en yüksek ve en
düşük yük geldiği anlardaki bütün gövde yüklerini
içermektedir. Bu yükler test parkurunda gövdeye gelen
anlık yükler olduğu için; bu yüklerle yapılan statik
yapısal dayanım analizleri Standart g-yükleriyle yapılan
yapısal dayanım analizlerine göre daha sağlıklı sonuç
vermektedir.
Ömür analizlerinde ilk olarak, her bir yük kanalının etki
katsayını belirlemek için her bir yükleme doğrultusunda
ayrı ayrı birim yük uygulanıp, MSC/NASTRAN’da atalet
dengeli yapısal dayanım analizi yapılmaktadır. Buradan
elde edilen gerilme değerleri ömür analiz programında
kullanılmaktadır. Yeni Ford Cargo ömür hesaplarında bir
Ford yazılımı olan FLAP (Fatigue Life Analysis
Procedure-Yorulma
Ömrü
Analiz
Programı)
kullanılmıştır.
Test parkurundan elde edilen kuvvet-zaman verileri çok
büyük boyutlara sahipdirler. Bu nedenle kuvvet-zaman
verilerinin ömür analizlerinde doğrudan kullanılması
pratik olarak mümkün olmamaktır. Kuvvet-zaman
verilerindeki hasara yol açmayacak küçük çevrimler
filtrelenerek yük verilerinin daha makul boyutlara
gelmesi sağlanmaktadır. Böylece yorulma ömrü analiz
süreleri kısalmaktadır.
Yorulma analizleri süresi açısından diğer bir hususda
sonlu elemanlar modelindeki eleman sayısıdır. Yeni Ford
Cargo sonlu elemanlar modelinin 472000 elemandan
oluştuğu düşünülecek olursa; modelin tamamının ömür
analizinde kullanılması, analiz süresini çok uzatmakta,
daha fazla sistem kaynağına gereksinim duyulmasına
neden olmaktadır. Bunun için FLAP programının ilk
aşamasında, birim yük analizlerinden elde edilen gerilme
değerleri kısaltılmış kuvvet-zaman serileriyle çarpılarak
yeni gerilme değerleri elde edilmektedir. Bu gerilme
değerlerine göre kritik elemanlar saptanmakta ve ömür
hesabı yalnız bu elemanlar için yapılmaktadır. İkinci
aşamada, bütün kritik elemanlarda her bir test parkuru
için doğrusal gerilme-zaman serileri elde edilmektedir.
Daha sonra ortalama gerilme (Mean stress) ve Neuber-

gerilmeleri düzeltme metodları kullanılarak yorulma
hasarı hesaplanmaktadır. Yorulma hasarı, önce her bir
test parkuru için ayrı ayrı hesaplanmakta, daha sonra
tekrar sayıları dikkate alınarak gövdenin yorulma ömrü
hesaplanmaktadır[6].

4. ANALİZ SONUÇLARI
Tasarım sürecinin erken aşamalarında yapılan g-yükleri
analizi sonucunda, malzemelerin akma değerleri ve
geçmiş tecrübeler gözönüne alınarak potansiyel hasar
oluşabilecek göreceli kritik yerler ön gögüs bölgesi paneli
ve gövde bağlantı bölgeleri olarak belirlenmiştir. Fakat
standart g-yükleri araç kullanım şartlarını tamamen temsil
etmediği için, bu yüklerle yapılan simülasyonlarda
belirlenen kritik bölgelerin göreceli önemi her zaman yol
testi sonuçlarıyla aynı çıkmamaktadır. Bu nedenle, bu
aşamada radikal tasarım değişikleri yapılmamış, göreceli
tasarım iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar
sonucunda gögüs panelindeki gerilme değeri %15
iyileştirilmiştir. Şekil 6’da Standart g-yükleri analizleriyle
yapılan tasarım iyileştirme çalışmalarından bir örnek
görülmektedir.
"Eş zamanlı en yüksek-en düşük kuvvet" değerlerinin
elde edilmesiyle birlikte bu yükler kullanılarak gövde için
atalet dengeli yapısal dayanım analizi yapılmıştır. Bu
analiz sonucu belirlenen kritik yerlerin, g-yük analizi
sonucunda çıkan kritik yerlerle aynı olduğu saptanmıştır.
Bu projede kuvvet-zaman serileri eş zamanlı en yükseken düşük kuvvet değerlerinden çok kısa bir süre sonra
geldiğinden dolayı, bu aşamadan sonra tasarım
yönlendirme çalışmalarına ömür analizleriyle devam
edilmiştir.
İlk tasarım seviyesinin ömür analizleri sonucunda, gövde
bağlantı ve göğüs panelindeki ömrün bir test çevriminden
küçük olduğu belirlenmiştir. Bu esnada ilk tasarım
seviyesi gövde prototipinin labarotuvar şartlarındaki
ömür testi tamamlanmıştır. Labarotuvar ömür testinde
gözlenen hasarlarla, gövde ömür analizi sonuçları
arasında çok iyi bir uyum olduğu gözlenmiştir. Hasarın
oluştuğu test aşaması ( testin tamamlanma yüzdesi)
dikkate alınarak gerekli iyileştirme seviyesine karar
verilmiştir. Şekil 7 de gövde ömür analizleri sonuçlarıyla
labaratuvar ömür testi sonuçlarının korelasyonu
görülmektedir
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Şekil 6: G-Yükleriyle Yapılan Tasarım İyileştirme Çalışmaları

Labaratuvar Ömür Testi

Labaratuvar Ömür Testi

Ömür Analizi

Ömür Analizi

Standart G-Yükleri Analizi

Standart G-Yükleri Analizi

Ömür Analizi

Labaratuvar Ömür Testi
Standart G-Yükleri Analizi

Şekil 7 : Gövde Bağlantısı ve Göğüs Paneli Test- Standart G-yük Analizi ve Ömür Analiz Sonuçlarının Korelasyonu
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analizleri yerine; "eş zamanlı en düşük-en yüksek yük"
değerleri
kullanılarak
daha
kısa
zamanda
karşılaştırmalı tasarım iterasyonları yapılmıştır. Bu da
tasarım sürecinin kısalmasına olanak sağlamaktadır.
Yeni Ford Cargo projesinde elde edilen tecrübeler
analitik yöntemlere olan güvenilirliği artırmış, elde
edilen
tecrübelerden
yeni
projelerde
faydalanılmaktadır.
TEŞEKKÜR
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Test sonuçları ve analitik sonuçları arasında
korelasyonun sağlanmasından sonra maliyet, imal
edilebilirlik, montaj kolaylığı, paketleme unsunları da
gözönüne alınarak farklı tasarımlar üzerinde
çalışılmıştır. Şekil 8’de bazı tasarım iterasyon
çalışmaları
görülmektedir.
Tasarım
iyileştirme
çalışmalarının
sonucunda
potonsiyel
hasar
görülebilecek bölgelerdeki ömür bir test çevriminin
üzerine çıkarılmıştır.

5. DEĞERLENDİRME
Ömür Analizleri sonuçları (hasar değeri yüksek olan
bölgeler) ile hızlandırılmış labaratuvar ömür testleri
sonuçları (çatlak oluşumu) arasında yüksek bir
korelasyon görülmüştür. Bu, gövdenin ömür açısından
tasarımı sürecinde Bilgisayar Destekli Mühendislik
simülasyon sonuçlarının güvenirliğini artırmıştır.
Projenin erken safhalarında yapılan standart g-yükleri
analiz sonuçlarının ömür analiz sonuçlarıyla parelellik
göstermesi, bu aşamada bütün standart g-yük koşulları
dikkate alınarak yapılacak tasarım iyileştirme
çalışmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur. Projenin
erken aşamalarında yapılacak tasarım değişikleri, ömür
analizlerinin yapıldığı safhalarda yapılacak tasarım
değişikliklerine göre maliyet, imal edilebilirlik ve
tasarım süresi açısından daha etkin olmaktadır. Bu
Standart g-yükleriyle yapılan analiz sonuçlarının yol
yükleriyle yapılan ömür analiz sonuçlarıyla paralellik
göstermesinin önemini ortaya koymaktadır(Şekil 7).
Ayrıca yol datası toplandıktan sonra her tasarım
iterasyonu için; yapılması uzun bir zaman alan ömür
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ÖZET
İnsanoğlunun taşıt sürüş davranışlarını sanal bir taşıt dinamiği ortamında incelemek üzere sabit platformlu bir sürüş
simülatörü tasarlanmış ve konstrüksiyonu tamamlanmıştır. Otomatik vites kutulu bir binek taşıta ait 11 serbestlik
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taşıtı oluşturan denklemlerin ürettiği sonuçlar gerçek yol deneyleri ile doğrulanmıştır. İlave sanal pistlerin
tasarlanabilmesi için ek bir yazılım da geliştirilerek, sisteme entegre edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Taşıt Dinamiği Simülasyonu, Sürüş Simülatörü
DEVELOPMENT OF A DRIVING SIMULATOR
FOR THE INVESTIGATION OF DRIVER-VEHICLE-ENVIRONMENT INTERACTION
ABSTRACT
A fixed-based driving simulator for Automotive Research is designed and constructed to investigate human driving
behavior in a virtual vehicle dynamics environment. Based on a validated vehicle dynamics model with 11 dof
(passenger car with automatic transmission) and programmed in Visual C++®, the PC-based simulator uses for image,
sound and driver interface processing the DirectX® Software Development Kit of Microsoft®. A high quality and reallike image and noise is achieved. Dynamics of a road vehicle with four wheels is modeled according to the assumptions
that were made. Real road test measurements are used to verify the derived equations which are forming the virtual
vehicle. For designing virtual test tracks an extra software is prepared.
Keywords : Vehicle Dynamics Simulation, Driving Simulator

1. GİRİŞ
Bu çalışmada gerçek zamanda çalışabilen özgün bir tümtaşıt seyir dinamiği simülasyon modeli kurulmuş ve
model, yazılımı da geliştirilerek tasarlanan sabit
platformlu bir sürüş simülatörüne entegre edilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı'nda "sanal

bir taşıt seyir dinamiği ortamında sürücü ve taşıt
davranışlarını etüd edebilmek" gayesi ile geliştirilen sürüş
simülatörünün, tasarım ve konstrüksiyonunda ilk etap
çalışmaları tamamlanmıştır.
Toplam 11 serbestlik derecesine sahip, içten yanmalı
motoru, otomatik vites kutusu, arka aks indirgeme grubu
ve diferansiyeli, direksiyon ve fren sistemleri olan sanal
binek taşıta ait doğrusal ve yanal dinamik başlıklı
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hareketler
hesaplanmakta,
aerodinamik
ve
elastokinematik etkiler hesaba katılabilmektedir. Model
özgün bir sürüş simülatöründe kullanılacak olduğundan,
simülasyon çevrimine sürücü, matematik bir model ile
değil, gerçek bir “denek” olarak katılmaktadır. İnsanmakina arayüzü bu durumda "gerçek" bir direksiyon
simidi, gaz ve fren pedallarından oluşmaktadır.
Tasarlanmış olan donanımda, sürücü hareketsiz ama
gerçek bir taşıt içinde gibi normal konumunda oturmakta
(sürücü koltuğu) ve bilgisayar ekranından ya da projektör
perdesinden göreceği senaryo gereği taşıtını kumanda ve
kontrol etmektedir. Sürücü çevre şartlarını, ekrandan
görsel olarak ve çevresine yerleştirilmiş olan çeşitli
hoparlörler üzerinden de işitsel olarak algılamaktadır.
Bir sürüş simülatörü ile taşıt seyir performansına, iz
tutuşuna ve "sürücü olarak insana" dair hemen her türlü
etüd bilgisayar yardımı ile can ve mal riski olmaksızın,
hızlı ve ucuz olarak yapılabilmektedir. Fiziksel modelin
oluşturulması, denklemlerin yazılması gibi aşamalardan
geçilerek kodundaki her satır ayrı ayrı tasarlanarak
yazıldığından, bu çalışmada detayları açıklanan tüm
sistem, kontrol edilebilir, bilinmeyen etkiler içermeyen,
modüler, geliştirilmeye açık ve hızlı işleyen bir yapıya
sahiptir.
Taşıt tekniğinde en önemli kavram hiç şüphesiz
emniyettir. Aktif ve pasif emniyet başlıkları altında iki
ana dalı olan taşıt emniyeti araştırmalarında, kamuoyunda
sıkça karşılaşılan ve tanınan çarpma deneyleri için
geliştirilen düzenekler, günümüzde pasif emniyetin
araştırılması için en önemli rolü oynamaktadırlar. Bir
çarpma düzeneği taşıtlarda pasif emniyet araştırmaları
açısından ne kadar önemli ise, aktif emniyet araştırmaları
için de bir sürüş simulatörü benzer şekilde en kapsamlı ve
en etkin araçtır. Hedef aktif emniyet için subjektif
kriterleri objektif kriterlere bağlayan değerlendirme
kriterleri bulmaktır. Örneğin ekonomiklik için yakıt
tüketimi ya da işletme giderleri, aerodinamik özellikler
için hava direnç katsayıları, çevresel kaygı hedefli egzoz
ve gürültü emisyonu değerleri, pasif emniyet için çarpma
indeksleri mevcuttur. Aktif emniyet için ise anlaşılabilir
objektif kriter yok gibidir.
2. SÜRÜŞ SİMÜLATÖRLERİ
Gerçek Zamanlı Seyir Dinamiği
Simülasyon Modeli

Haptik Etkiler

Gösterge Paneli
için Sinyaller

Görsel Etkiler

Akustik Etkiler

Şekil 1. Bir Sürüş Simülatörü için Prensip Şeması

Şekil 1'de bu çalışma kapsamında geliştirilen “SürTak”
Sürüş Taklitçisi’ne (simülatörüne) benzer şekilde,
hareketsiz bir sürüş simülatörü için prensip şeması
gösterilmiştir. Sürüş simülatörleri insanın sürücü olarak
bir donanım parçası halinde bilgisayar destekli hesaplama
ile oluşturulmuş sanal bir seyir dinamiği ortamı içine
entegre edilmesi ile oluşurlar. Simüle edilen fiziksel
gerçekler bu durumda :
optik (görüntü simülasyonu)
akustik (ses ve gürültü simülasyonu)
vestibüler (hareket simülasyonu)
ve haptik (sürücü arabirimlerindeki kuvvet ve
momentlerin simülasyonu) olmaktadır.
Sürüş simülatörleri bir deney standı üzerinde gerçek
sürücülere taşıt sürme imkanı tanımak üzere tasarlanmış
tesislerdir. Nispeten basit eğitim simülatörlerinden çok
karmaşık hareketli araştırma simülatörlerine kadar değişik
amaçlarla tasarlanmış ve tasarlanmakta olan pek çok
simülatör mevcuttur.
Sürüş simülatörleri temelde :
otomotiv sanayi için araştırma ve geliştirme
simülatörleri,
ve sürücü eğitim simülatörleri
olmak üzere iki sınıfa ayrılır. “Taşıt simülasyonunda”
alışılmış alanlar ise:
uçak simülasyonları,
gemi simülasyonları,
tank simülasyonları,
uzay araçları kullanma simülasyonları,
ve kara ulaşım taşıtı simülasyonlarıdır.
Sürüş simülatörleri ;
gerçek bir taşıt prototipi olmadan "taşıt", "sürücü"
ya da "çevre" üzerine herhangi parametre
etüdlerine, yani deney standı üzerinde sürüşe
imkan veren ve tanım olarak burada (özgün
şekilde) CADM (Computer Aided Driving
Machine - Bilgisayar Destekli Sürüş Makinası)
harfleri ile kısaltılabilecek teknik sistemlerdir.
Aslına bakılırsa en temel HiL (Hardware-in-theLoop-Çevrim içinde Donanım) simülatörleridirler,
çünkü insanı gerçek donanım elemanı olarak ihtiva
etmektedirler. Riegel (1997)'de de “Man-in-theLoop” simülatörlerinden bahsedilmektedir.
kullanılabilir gözüken fikirlerin ön elemesi ve ön
optimizasyonunu donanıma yani gerçek bir
prototipe geçmeden yapabilmeyi sağlarlar.
tam olarak tekrarlanabilir (çevre rüzgarı, yol
pürüzlülüğü ve sürtünme katsayısı değişimleri gibi
istenmeyen ve ölçülmesi de çok zor bazen de
olanaksız olan pek çok bozucu büyüklükten
arındırılmış) ve çok detaylı ve kesin olarak
protokollenebilir deneylere imkan verirler.
geliştirme sürecinin erken safhalarında deneyleri
mümkün kılarlar.
parametreleri kolaylıkla ve hızla değiştirilebilir.
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giderek artan şekilde hesaplıdırlar.
tahribatsız olduğu kesin ve aşınma etkilerinden
(istenirse) arınmış deneylere ortam oluştururlar.
tehlikesizdirler.

Bir simülatörün geliştirilmesi için (kullanılan güncel
geliştirme araçları ile beraber) gerekli ekibin üyeleri
„örnek“ olarak sıralanırsa :
Bilgisayar Programcıları (C, C++, DirectX,
OpenGL)
Platform Uzmanları (bilgisayar kodlarını diğer
platformlara aktaracak uzmanlar, Unix, Linux, OS,
Windows arası geçiş ve arabirimler)
Grafikerler (çevre ile ilgili cisimlerin uygun şekilde
hazırlanması için)
Yol uzmanları (Gerçek caddeleri ve geometrilerini
bilen yol mühendisleri ve fotogrametri uzmanları)
Kapsamlı bir sürüş simülatörünün işletme ekibi ise
normal şartlarda :
Elektronik mühendisleri,
İnformatikçiler,
Kontrol mühendisleri,
Taşıt mühendisleri,
ve matematikçilerden oluşmalıdır.
İlk hareketli sürüş simülatörü 1971 yılında Volkswagen
AG tarafından devreye alınmıştır. Günümüzün en
gelişmiş simülatörlerinden sayılabilecek Daimler Chrysler
sürüş simülatörü ise (Şekil 2), 1978 yılında yapım kararı
alındıktan sonra 2 yıllık bir teknolojik incelemeyi takiben
5 yılda inşa edilerek 1985 yılında işletmeye alınan
hareketli dev boyutlarda bir sürüş simülatörüdür.

olup, düşey hareketlerde 0.8-1.5 Hz, yalpa hareketlerinde
1.2-2.5 Hz, kafa vurma hareketlerinde 1-2 Hz, düşey
eksen etrafında dönme hareketlerinde 2.5-3.5 Hz'e kadar
cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. 180x35 derecelik
ön görüş için 5 projektör birleşim yerleri de
anlaşılamayacak
şekilde
uygun
bir
görüntü
sunmaktadırlar. 512 km x 512 km'lik bir sanal çevrenin
simüle edilebildiği simülatörde diğer cisimlere çarpmalar
program tarafından hissedilebilmekte ve 24 ayrı trafik
katılımcısı yazılan programa göre hareket edebilmektedir,
(Schill ve Käding 1990), (Drosdol ve diğerleri 1985),
(Hahn ve Käding 1988), (Drosdol ve Panik 1985),
(Käding 1995), (Mert ve diğerleri 1990), (Hahn ve Kalb
1987), (Reich ve diğerleri 1998), (Donges, 1978),
(Richter, 1971)).
3. SEYİR DİNAMİĞİNİN SİMÜLASYONU
En genel halde mekanik sistemlerin simülasyonu
kavramının altında 3 temel adım yer alır:
1Gerçek fiziksel sistemin mekanik modelinin
kurulması,
2Bulunan mekanik modeli ikame eden bir
matematik modelin bulunması (eldesi),
3Matematik modelin çözülmesi ve sonuçların
yorumlanması (ve kullanılması)
Bir simülasyonda elde edilen sonuçlarla ilgili bilinmesi
gereken "en önemli" husus belirtilecek olursa :
"Simülasyon sonuçları, gerçek sistemin davranışına dair
ancak bir yaklaşım olabilirler."
Bu yaklaşımın kalitesi ve başarısı ise temelde 2 etkenden
etkilenir (Schnelle, 1990) :
1Mekanik modellemenin kalitesi,
2Gerçek fiziksel sisteme ait parametrelerin doğru
şekilde temini.

Şekil 2. Daimler-Chrysler Sürüş Simülatörü

Hazırlanan ve çözülen tüm-taşıt dinamiği modeli, HSRI
lastik tekerlek modelini kullanan ve gövdesi 5 serbestlik
dereceli (3 birincil hareket + 2 ikincil hareket) ve tamamı
11 serbestlik dereceli olup, serbestlik derecelerini içeren
denklemler dışında çoğu alt-sistem için haritalar
kullanmaktadır. Bunlar :
içten yanmalı motor momenti haritası,
içten yanmalı motor yakıt tüketimi haritası,
trilok dönüştürücü pompa çarkı katsayısı eğrisi,
trilok dönüştürücü moment dönüştürme eğrisi,
otomatik vites kutusu planet grubu verim haritası,
otomatik vites kutusu vites değiştirme haritası.
(Vites değişimi hesabı, ayrıca çevrim oranlarını,
dönen kütle faktörlerini ve vites değiştirme
gecikme sürelerini de içermektedir.)

İşletilmesi müstakil bir bina içinde 18 kişilik özel bir ekip
tarafından yürütülmektedir. 18 tonluk 6 hidrolik silindir
tarafından 3 boyutta hareketli kubbesi yan yönde 8 metre
uzunluğunda ayrıca bir hidrolik doğrusal aktüatöre bağlı

Taşıt modelinin alt modelleri ise ;
tekerlek modeli,
tekerlek hareket denklemi, çevresel kayma ve
çapraz (diyagonal) hareket denklemi,
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askı sistemi modeli,
direksiyon sistemi modeli,
fren sistemi modeli,
içten yanmalı motor ve aktarma organları modeli,
seyir dirençlerinin hesabı ve gövde modelidir.

Şekil 3'te düzlemsel hareket büyüklükleri özetlenen tümtaşıt modelinde, serbestlik dereceleri (toplam adetleri 11
olmak üzere) ;
taşıt gövdesi ağırlık merkezinin birincil hareketleri
olan doğrusal ve yan yöndeki ötelenme ve düşey
eksen etrafındaki dönme hareketleri (3 s.d.),
gövdenin ikincil hareketleri olan ilgili eksenler
etrafındaki yalpa ve kafa vurma hareketleri (2 s.d. )
taşıt tekerleklerinin yuvarlandıkları eksenleri
etrafındaki dönme serbestlikleri (4 s.d.)
içten yanmalı motorun iş milinin dönmesi (1 s.d.)
saptırılabilen tekerleklerin king-pin eksenleri
etrafındaki dönmesi (normalde 2 s.d.-ancak bu
çalışmada sağ ve sol tekerlekler aynı miktarda
saptırılmıştır. 1 s.d.) şeklindedir.
MP

1(RVLI)
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δi
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Bir sürüş simülatöründe, herhangi bir amaçla geliştirilmiş
taşıt konulu bir hesap rutininin ya da simülasyonunun
aksine, sürücünün oluşturabileceği seyir durumlarının
kapladığı geniş işletme uzayı sebebiyle her türlü hesabın
çok geniş düşünülmesi gerekmektedir. Böyle bir
çalışmanın zor yanı da budur. Simülatörlerde olaylar tam
geçişli olup, durağan (stasyoner) haller hemen hiçbir
zaman söz konusu değildir. Ancak burada yüksek
hesaplayıcı hızları sayesinde son derece küçük hesap
adımları için (örneğin 1 ms) ayrık hesap yapılmakta ve
her bir durum sanki durağanmış gibi düşünülebilmektedir.
Alt-sistemlerden pnömatik lastik tekerlek bir örnek teşkil
etmesi bakımından ele alınacak olursa, sürüş
simülatöründe tekerlek modelinin,
doğrusal
ve
yan
yöndeki
kaymaların
kombinasyonunda,
lastik düşey yüklerinin başta olmak üzere seyir
hızının da dikkate değer etkisi altında,
ve cadde tarafından sunulan tutunmanın limitine
yakın şartlarda
doğru cevaplar üretmesi gerekmektedir. Sıralanan bu
şartlar dikkat edilirse "neredeyse lastiğin tüm işletme
şartlarıdır."
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Bu çalışmada geliştirilen taşıt dinamiği simülasyon
modelinde taşıtın sıfır bir ilk hızından itibaren harekete
başlaması ya da benzer şekilde sıfır hıza kadar
yavaşlaması yani durması da baştan öngörülmüş bir hedef
olduğundan (Frik, 1994)'te de belirtildiği gibi pek çok
tekerlek modeli uygun olmayacak ve kullanılabilecek
tekerlek modellerinin sayısı düşecektir.
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Tekerlek modellerindeki cebirsel denklemler genellikle
ABS ya da ASR uygulamalarındaki hassas kalkış ve
duruş kontrolleri hariç gayet stabil sonuçlar
üretebilmektedirler. Bu çalışmada kullanılan HSRI
tekerlek modeli, lastik tekerlek modellerinin en iyi
temsilcilerinden biridir. Frik (1994)
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Şekil 3. Binek Taşıt Dinamiği (Düzlemsel Bakış)
Genellikle simülasyonların uygulandığı alana da bağlı
olarak, gerçekler ile simülasyon sonuçları arasında çok
büyük bir yakınlık ve uyum olması arzulanır. Zamow
(1994)'te de belirtildiği gibi aslında pek çok simülasyon
modeli özel seyir manevralarını temsil etmek üzere onlar
için kalibre edilir. Ancak doğal olarak ana hedef; durağan
olmayan her türlü manevra kombinasyonunda da modelin
doğru sonuçlar üretmesidir. Taşıt fiziğini bu derece geniş
bir perpektifte taklit etmek de (simüle etmek) son derece
zor bir mühendislik problemidir.
Maddi kaynakların ve insan kaynaklarının daha önce sözü
edilen pahalı ve karmaşık simülatör tesislerine göre azlığı
sebebiyle ve doğru sonuçlar ürettiği her çalışma bölgesi
için doğrulanamayacak olmakla birlikte, „SürTak“ sürüş
simülatöründe de taşıt modeli tüm işletme bölgesinde akla
yatkın sonuçlar - hedeflenen bir sürüş simülatörü
olduğuna göre - üretmelidir.

Çevresel Kayma
Diyagonal Hareket Açısı
Kamber Açısı
Düşey Tekerlek Yükü
Tekerlek Merkezi Hızı

Lastik Yan ve Düşey Sertlikleri
Zemin Kuvvet Bağlantısı Potansiyeli
Çevre ve Yan Kuvvet Parametreleri
Kamber Açısı Parametreleri
Tekerlek Dinamik Yarıçapı
Tekerlek Anma Yükü

HSRI
Tekerlek Modeli

Çevre Kuvveti
Yan Kuvvet
Kaster Mesafeleri
Geri Çevirme Momenti

Şekil 4. HSRI Lastik Modeli Kara Kutu Gösterimi
Şekil 4'te sol taraftaki giriş değerleri herhangi bir
pnömatik lastik tekerlek için (iç basınç ve aşınma durumu
sabit iken) sabit olan ve ölçümlerden elde edilebilecek
olan parametreler ile bir takım zemin durumu
parametreleridir. Üstteki parametreler taşıtın seyir
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durumuna ve dolayısı ile lastiğin o anki işletme şartlarına
bağlı parametrelerdir. Sağ tarafta ise modelin hesapladığı
parametreler (diğer lastik tekerlek modellerinde de olduğu
gibi) görülmektedir.
Tüm-Taşıt modeli için temelde iki çalışma modu
mevcuttur :
Simülator Çalışması (On-line çalışma)
Veri tahrikli çalışma (Off-line çalışma)

sonra yapılan etraflı etüdler sonucu , Microsoft firmasının
PC tipi bilgisayarlar için ürettiği yazılım geliştirme kiti
(Software Development Kit - SDK) olarak piyasaya
sürmüş bulunduğu DirectX® 9.0 SDK kütüphaneleri ile
çalışılmasına karar verilmiştir. Görüntünün hiç bir
bilgisayar kütüphanesi yardımı olmaksızın hazırlanması
alternatifi de mevcut olup, ancak alınacak sonuçların
harcanacak zaman, emek ve sonucun tatmin ediciliği
bakımından verimli olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Veri tahrikli çalışmada taşıt modeli "sanal bir sürücü
robotu" tarafından kumanda edilmektedir. Bu tip
çalışmada taşıt modeline giriş değişkenleri olarak en fazla
5 ms adım ile,
zaman [s],
gaz pedalı konumu [%],
fren pedalı kuvveti [N],
direksiyon simidi sapması [derece],
vites kolu pozisyonu [1,2,3 ya da D]
değerleri beslenmektedir. Bu çalışma modunda sürüş
simülatöründe kullanılan taşıt modelinin, cadde deneyleri
ile belirli çalışma bölgelerinde doğrulaması yapılmıştır.
Doğrusal dinamiğe dair kontrolleri takiben, yüksek seyir
hızlı otoyol dönemeç hareketi, random sinüs direksiyon
simidi sapmalı hareket ve quasistatik dairesel hareket gibi
çeşitli farklı manevralar için seyir büyüklükleri sanal ve
gerçek taşıtlar açısından karşılaştırılmış ve sonuçların
uyum içinde olduğu gözlenmiştir. (Tablo 1) (Şekil 5)
Tablo 1. Sanal ve Gerçek Taşıt Doğrusal Dinamik
Cevapları
Azami Hız [km/h]
İvmelenme Performansı [s] (0-50 km/h)
İvmelenme Performansı [s] (0-80 km/h)
İvmelenme Performansı [s] (0-100 km/h)
İvmelenme Performansı [s] (0-120 km/h)
İvmelenme Performansı [s] (0-200 km/h)
Duruştan Kalkış Performansı [s] (0-1000 m)
Frenleme Performansı [m] (100-0 km/h)
Yakıt tüketimi [l / 100 km] (Tam yükte sürekli)
Yakıt tüketimi [l / 100 km] (90 km/h sürekli)
Yakıt tüketimi [l / 100 km] (120 km/h sürekli)

Sanal
Taşıt
239
2.9
5.3
7.5
10.0
29.5
27.7
51
36
10
13

Gerçek
Taşıt
243
3.2
5.3
7.4
9.8
27.3
-

4. "SürTak" SÜRÜŞ SİMÜLATÖRÜ
Belli hareket bölgeleri için belli oranlarda doğrulanmış 11
serbestlik dereceli bir binek taşıt modeli üzerine kurulmuş
olan sistem, Visual C++® programlama dilinde
oluşturulmuş bir bilgisayar koduna dayanmaktadır. Tümü
ile kişisel bilgisayar (PC-Intel® Pentium® 4) tabanlı
olarak geliştirilen bu sistem, bir sürüş simülatörünün
temel öğeleri olan görüntü, ses ve sürücü arayüzü için
Microsoft DirectX® (DirectX ® 9.0) kütüphanelerinden
destek almaktadır
Mevcut taşıt modelinin hareketlerinin görselleştirilmesi
ve hatta bir sürücü tarafından da bu görüntü ve modele
kumanda edilmesi problemi ile karşı karşıya kalındıktan

y [m]

Gerçek C adde Deneyi - Büyük Yarıçaplı Yüksek Hızlı
Dönemeç Hareketi
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350
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Şekil 5. Cadde Deneyi - Büyük Yarıçaplı Dönemeç
Hareketi - Taşıt Ağ. Merkezi Koord.
Bu çalışmada görüntü kodunun temellerini DirectX®
kütüphanesinin "billboarding technique" leri (reklam
panosu teknikleri) oluşturmaktadır. Bu teknikte
bilgisayarın hesaplama yükünü hafifletmek için
simülasyonda sadece belirli aşamalarda belirmesi gereken
objeler 3 boyutlu olarak kaplanacağına (rendering), 2
boyutlu objeler olarak kaplanır ve her zaman gözün bakış
açısına dik gelecek şekilde kendi etraflarında (burada y
ekseni etrafında) çevrilir. Sürücünün projektör
perdesinden gördüğü görüntü, oluşturulmuş bulunan sanal
3 boyutlu dünya üzerinde uçan bir kameranın gösterdiği
görüntüden ibarettir (Şekil 7). Kamera, "sürücü gözü
yüksekliğinde" ve taşıtın hareket büyüklüklerine uygun
olarak "uçurulmaktadır". Bu esnada sürücü, kendisi için
özel olarak bir cadde şeklinde hazırlanmış yolu, yol
kenarındaki ağaç ya da trafik tabelası gibi objeleri, ileride
ufuk çizgisini ve gökyüzünü görür. Sanal dünyanın tümü
ise, aslında boyutları sonsuz olan ve kenarlarına hiç
varılamayan bir küptür. Küpün yüzeyleri, sanal algıda
gökyüzü olduğundan uygun resimlerle kaplanmıştır. Sanal
parkurun tasarlanabilmesi için "xPath" adlı özel bir parkur
hazırlama
programı
hazırlanmıştır.
DirectX®
kütüphanelerinde görsel topolojiler ve yüzeyler uzantısı
".x" olan dosyalarda hazırlanmaktadır. Örnek parkur 3.6
km uzunluğunda ve iki şeritli bir caddedir. Parkur çeşitli
düz ve dönemeç yol kesimlerinden oluşmaktadır.
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Dönemeç kesimlerde eğrilik yarıçapları sabit olmayıp her
dönemeç bir giriş ve bir çıkış kısmını haizdir. Giriş
kısımlarında eğrilik yarıçapları giderek azalmakta,
çıkışlarda ise giderek artmaktadır (Şekil 8). Microsoft
Direct3D® 'nin kullanımı ile 10km x 10 km = 100
km2'lik düz bir arazi (terrain) yaratılmıştır. Parkur
caddenin üzerindeki asfalt kaplaması ve yolun her iki
tarafındaki trafik işaretleri ve ağaçları ile sürücüye
mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir görüntü
oluşturacak şekilde ayarlanmış ve yol üzerinde ve
çevresindeki cisim ve görüntülerin ölçekleri gerçeğe
yakın olacak şekilde giderek geliştirilmiştir (Şekil 6 ve 7).

Veri kayıt frekansı 64 kanal veri kaydı için kanal başına
10 Hz'dir. Bu değer aslında seyir dinamiği araştırmaları
için yetersiz görülebilir, ancak burada kanal sayısını
azaltmak yerine, yukarıda da belirtildiği gibi frekansı
kabul edilebilir küçük bir değerde tutmak tercih
edilmiştir. Kayıt frekansı ya da kanal sayısı rahatlıkla
değiştirilebilir kılınmıştır.
Sanal Parkur Rotası ve Yol Kenarındaki Objeler için
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Şekil 6. Esinlenilen Örnek Bir Gerçek Seyir Çevre
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Şekil 8. Örnek Sanal (Kapalı Rotalı) Parkur

Şekil 7. "SürTak" Sürüş Simulatörü Çevre Simülasyonu
Görüntüsü
xPath sanal parkur oluşturma yazılımı iki aşamalı bir
yazılımdır. Öncelikle parkurun yörüngesi (path), verilmiş
ve kullanımı gayet kolay bir özellik tablosundan
hesaplanmakta, daha sonra da bu yörüngeden DirectX®'in
kullanabileceği bir ağ yapısı (mesh) hesaplanmaktadır. İlk
aşama "PathGen", ikinci aşama ise "MeshGen" olarak
adlandırılmıştır.
Sürücü tüm seyir senaryosunu gerçeğe yakın şekilde bir
video projektör sayesinde projeksiyon perdesinden
görmektedir (Şekil 9). Görüntü çözünürlüğü 1024 x 768
noktadır.

Şekil 9. "SürTak" Sabit Platformlu Sürüş Simülatörü
Genel Görünümü
Simülatörde cereyan eden hesaplarla ilgili frekanslar
olarak,
Veri kayıt frekansı : Yaklaşık 10 Hz.
Taşıt modeli döngü frekansı : Yaklaşık 1000 Hz.
Görüntünün güncellenme frekansı : 75 Hz.
şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki değerler CPU gerçek
akan zamanına (CPU Elapsed Time) bağlı olduğundan
belli ölçülerde değişebilmektedir.
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Sürücünün ses algısına hitap etmek üzere çalışmanın bu
aşamasında sadece içten yanmalı motorun sesi
öngörülmüştür. Simülasyon ortamı içerisine yazılan kod
belirli bir Windows Ses dalgası dosyasının frekansının
değiştirilerek çalınması ilkesine dayanmaktadır. Frekans
motor devir sayısına göre değiştirilmiştir.
Çalışmanın başında gerçek zamanlı simülasyon
ihtiyaçlarını sağlaması bakımından hesaplama ve
depolama performansı yüksek bir PC ihtiyacı doğmuştur.
Bunun dışında görsel algıyı etkin bir şekilde sunabilmesi
için büyük bir monitör ekranı ya da bir projektör ve
perdesi, yazılmakta olan seyir gürültüsü programlarını
efektif olarak sürücüye iletebilmek için kaliteli bir ses
sistemi de ihtiyaçlar arasındadır. Ayrıca kaçınılmaz olarak
sürücü
tepkilerini
bilgisayar
simülasyonunda
kullanabilmek ve kaydedebilmek için bir direksiyon ve
pedal arabirimi de gereklidir.
Gerçek zamanda çalışmanın en büyük güçlüklerinden biri
optimum model karmaşıklığının bulunmasıdır. Çok
karmaşık modeller, sistem üzerindeki hakimiyetin kolayca
kaybolmasının yanında, fazlaca hesap zamanına ihtiyaç
duyup, makul fiyatlı hesaplayıcılar için gerçek zamanda
çözüm ihtimalini çoğu zaman ortadan kaldırmaktadırlar.
Bu çalışmada modellerin kabul edilebilir ama yeterli bir
detay düzeyinde oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu da
program
üzerinde
değişiklik
yapmak
isteyen
mühendislere ve programcılara kolaylık sağlayacaktır.
Mühendislerle programcıların beraber anılmasının sebebi
bu gibi çapı geniş yazılımların ancak yardımlaşan teknik
bir ekip ile işlenebilecek karmaşıklık seviyesine ulaşmış
olmasıdır. Ancak özellikle alt modüller arasındaki
değişken giriş-çıkışları son derece net ve tanımlı
arayüzlere oturtulmuştur. Böylece herhangi bir alt-sistem
daha farklı bir iç hesap içerecek bir algoritma ile
değiştirilmek istendiğinde, programcı ve mühendis bu
rutin için giriş ve çıkış değişkenlerinin adedini ve
özelliklerini tam olarak bilecek, aynı giriş değişkenlerini
kullanan ve çıkış değişkenlerini üreten başka bir modül
yazacaktır.
SONUÇLAR
Reichelt ve Stackerjan (1992) taşıta ait seyir dinamiğini
etkileyecek herhangi bir komponent için geliştirme
sürecini aşağıda sıralanan şekilde önermektedir. Bu
sıralama aslında taşıt dinamiğinde geliştirme sürecinin
"modern yol haritası"'dır.
1. adım : Bir sürücü modeli ile birlikte düşünülebilecek
tüm varyasyonların bilgisayarda simülasyonu.
2. adım : Başarıya ulaşma ihtimali yüksek olan 3 ila 4
varyasyonun bir sürüş simülatöründe gerçek sürücülerle
etüdü.
3. adım : En iyi seçeneğin prototip olarak imali ve gerçek
yol deneyleri ile denenmesi.

Geliştirme sürecinde gerçek sürücülerden gerek simülatör
ortamında gerekse gerçek cadde ve parkur deneylerinde
faydalanmak zarureti hala vardır.
Günümüz taşıt tekniği araştırmalarında çağdaşlığın
göstergesi ve başarının anahtarı, sanal araştırma ve
tasarım olanaklarının genişletilmesi olarak görülmektedir.
Bir sürüş simülatörünün tasarlanıp, hizmete alınması ve
sunulması da, bu tip çalışmalar arasında gerek neticesi,
gerekse amaca ulaşılırken yürütülecek olan araştırmalar
açısından bakıldığında çok önemli bir nokta olarak
değerlendirilebilir.
Taşıtları
meydana
getiren
yüzlerce
konstrüktif
parametrenin, sürücülerin ve yolcuların memnuniyetine
göre optimize edilmesi, ürünlerin, yani taşıtların,
pazardaki satış başarısının önceden garanti altına
alınmaya çalışılması, çok karmaşık bir problem haline
gelmiştir. Bir sürüş simülatörü, seri imalattan çok önce,
taşıt dinamiği ile ilgili hemen her türlü denemenin, sanal
bir ortamda, tehlikesiz, tekrarlanabilirlik özellikleri
mükemmel deneylerle araştırılmasına olanak sağlar.
Otomotiv
sektöründe
tip
çeşitliliğinin,
ürün
karmaşıklığının her geçen gün arttığı ve buna karşılık
maliyetlerin azaltılmaya çalışıldığı düşünülürse, gerçek
prototiplerin hazırlanıp denenmesi için gereken zaman ve
ayrılan mali kaynaklar, firmaların büyük ölçüde kısmaya
çalıştıkları hususlar haline gelmişlerdir. Bu durumda bir
hatta belki de tek çıkış yolu tüm laboratuvar ve yol
testlerini mümkün olduğunca hesaplama platformlarına
(bilgisayarlara) taşımaktır. Bilgisayarların kurulması ve
işletilmesi gerçek tasarım ve test çalışmalarına muhtemel
olarak çok daha kolay ve az maliyetlidir.
Bir sürüş simülatörünün en önemli amaçlarından biri
insanı yani "sürücü"'yü araştırmaktır. İnsanın taşıta
kumanda işlevindeki özellikleri ve davranış biçimleri ne
kadar açığa kavuşturulabilirse, sanal taşıt konstrüksiyonu
kavramına o kadar yaklaşılmış olacaktır. Yani sürücütaşıt-çevre kapalı kontrol çevriminin tamamı için tüm
tasarım aşamaları bilgisayar ekranlarına taşınabilecektir.
Bu çalışmada tanıtılan sürüş simülatörü "SürTak", tamamı
ile kişisel bilgisayar temellerine oturtulmuştur. Bu husus
bir
taraftan
kişisel
bilgisayarların
hesaplama
performanslarının çok artmış olması sebebi ile "müsade
edilebilir" bir olgu ve bunun da ötesinde bilgisayar
kodunu rahatça geliştirilebilir ve hakim olunabilir
kılmasından dolayı teşvik edilebilir bir olgudur. Buna
karşın taşıt modeli kodunda bilimsel esaslara dayanıldığı
için „SürTak“ sürüş simülatörünü basit bir eğitim
simülatörü değil gerçek bir araştırma simülatörüdür.
Donanımı çok basit ve ucuz olduğundan, çok farklı
mekanlara çok sayıda kurulup, çeşitli amaçlarla
işletilebilir. Sunduğu imkanların ve sınırlarının farkında
olunması durumunda çok fazla sayıda sürücüden veri
toplamak amacı ile kullanılabilir. Sürücü konusundaki
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araştırmalar bu şekilde bolca ve eşit şartlarda toplanmış
veriye ihtiyaç duymaktadır.
SürTak sürüş simülatörü bir eğitim simülatörü olarak ve
tamamen yerli kaynaklardan türemiş olma vasfı ile sürücü
kurslarında ve eğitim seminerlerinde kullanılabilir.
Gerçek zamanda çalışan on-line bir çalışma şekli olduğu
gibi (sürüş simülatörü modu), hesaplayıcının merkezi
işlem biriminin elverdiği ölçüde hızlı çalışan bir off-line
çalışma modu da mevcuttur. Bu da örneğin özellikle veri
tahrikli çalışma modunda birkaç gün içinde onbinlerce
kilometre yolun taşıt modeline koşturulabileceğine işaret
eder. Bu yolla emisyonlar, tüketimler, aşınmalar,
yorulmalar hesaplanabilir.
Sürüş simülatörleri ve özellikle de detaylı ve gelişmiş
olanları, taşıt üretici firmaların gözbebeği durumunda
olup, dünyada son derece sınırlı sayıda bulunan pahalı ve
karmaşık yapılardır. Bir sürüş simülatör sisteminin
geliştirilmesinde birinci dereceden aktif rol alınması,
eleman yetiştirme ve bilgi birikimi açısından önemli
katkılar sağlamaktadır. Bu ana projeden ve ileride
yapılacak genişletmelerden, sonuçları açısından yararlı ve
değerli pek çok lisans bitirme ödevi, yüksek lisans tezi ve
doktora çalışması, sanayi işbirliği projeleri eşliğinde
gerçekleştirilebilecektir.
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HIZLANDIRILMIŞ ÖMÜR TEST PROSEDÜRÜ GELİŞTİRİLMESİ
Aydın Kuntay1, Gürol İpek1 , Serdar Güngör2
1

Bias Mühendislik
Ford Otosan A.Ş.

2

ÖZET
Bu makalede yeni Ford-Otosan Cargo ticari aracının motor takozlarının hızlandırılmış ömür testlerinin
gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır. Kullanım profili belirlenen araçla Türkiye ve özel pistlerde yol datası toplanmıştır.
Verilerin yorulma hesaplamaları yapılmış ve hedef hasar matrisleri oluşturulmuştur. Laboratuvar ortamındaki test
düzeneğinde çalınacak dosya sistem transfer fonksiyonu ve iterasyonlar ile elde edilmiştir. Hem laboratuvar hem de
özel pistler için hızlandırılmış test senaryoları oluşturulmuş ve ömür testleri süresince tasarım iyileştirmesine devam
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yol datası, hızlandırılmış ömür testi, yorulma hesabı, hasar, rig testi

1.

GİRİŞ

Geliştirilmekte olan bir aracın ömür testlerinin
karayolunda yapılması hem zaman alan hem de oldukça
pahalı olan bir yöntemdir. Üstelik hava ve yol
koşullarının sürücüye olumsuz etkisi de süreyi uzatabilir.
Bu nedenle otomotiv üreticileri çoğu zaman ömür
testlerini özel pistlerde veya laboratuvar ortamında
yapmayı seçerler. Bu makalede, yukarıda bahsedilen
hızlandırılmış test yöntemlerinin Ford-Otosan yeni Cargo
ticari aracına uygulanışı anlatılmaktadır. Uygulama
kapsamındaki parçalar ön ve arka motor takozları ile
bunların şasi ve motora bağlandıkları diğer parçalardır
(Şekil 1). Projenin amacı Türkiye yollarında 1 milyon
km’nin laboratuvar ve özel pist ortamında daha kısa
sürelerde tamamlanmasıdır.
Bir parçanın ömür testinin hızlandırılması için değişik
yöntemler mevcuttur [1,2,3,4,5,6,7,8]. Günümüzde bu
yöntemlerden en çok tercih edileni yol verilerinin
işlenerek, görece daha hasarsız kısımların çıkarılması ile
süre olarak daha kısa bir veri elde edilmesidir[3,5].
Bunun yanında Ford’un Belçika’da bulunan Lommel
Proving Ground (LPG) gibi özel pistler, özellikle hasar
verici yol profillerinin bulunduğu bir nevi hızlandırılmış
yollardır. Bu tür özel pistlerde, dayanıklılık, taşıt
dinamiği ve NVH gibi değişik amaçlar için çok çeşitli
yollar mevcuttur. Bu yolların profilleri standardlarca

tanımlanmış olup uzunlukları tüm benzeri pistlerde
aynıdır. Dayanıklılık pisti sadece hasar verici yol
profillerinin olduğu yollardan ibaret olduğu için aynı
sürücü uzun süre boyunca burada taşıt kullanamaz.
Bunun yanında bu yollarda yüksek hızlara çıkmak da
mümkün olmamaktadır. Bu zorluklara rağmen özel
pistler, değişik tasarımların dayanıklılık bakımından
karşılaştırılması için çok uygundur. Ayrıca test sırasında
motor, klima, elektrik sistemi gibi tüm sistemler
çalışmaktadır. Bu laboratuvar testlerine göre bir avantaj
teşkil etmektedir zira deney düzeneğinde bu sistemlerin
çalışmasını sağlamak oldukça güçtür. Örneğin, motorun
çalışmasından kaynaklanan düşük genlikli titreşimlerin
deney
düzeneğinde
gerçekleştirilmesi
mümkün
olmamıştır.
Laboratuvar testlerinin de müşteri gereksinimlerine göre
tasarlanması olanağı vardır. İstenen parçalar için
hızlandırma mümkündür. Testin kontrolü çok daha
kolaydır ve parçalar sık aralıklarla hasar kontrolünden
geçirilebilir. Bu da çatlağın oluşmasından itibaren
kırılmaya kadar ne kadar süre geçeceğini veya imalattan
kaynaklanan hatalar nedeniyle başlayıp duran çatlakların
tespit edilmesine imkan verir.
Bu projede hem laboratuvar hem de LPG için test
prosedürleri geliştirilmiştir. İzlenen yöntem akış şeması
Şekil 2’de gösterilmektedir.
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yoluyla teyit edilmesi için strain gage’ler yapıştırılmıştır.
Arka ve ön takozlar ayrı ayrı hidrolik test sistemlerinde
değişik büyüklüklerde ve frekanslarda yüklemeye tabi
tutulmuştur (Şekil 4-5). Takozların frekansa göre
davranışı belirlenmiştir (Şekil 6).
Ölçüm sonuçları ve analizlerin değerlendirmesi
sonucunda yol verisinin toplanmasında kullanılacak
sensör yerleri belirlenmiştir.

Ford Servis
Profilinin Tanımı
Şekil 1. Motor takozları.

Yol Verisi Toplanması

2. HIZLANDIRILMIŞ ÖMÜR TESTİ
2.1. Servis Profilinin Tanımlanması
Ticari araçların müşteri profili ve kullanım şartları büyük
değişiklikler göstermektedir. Söz konusu araç otoban
dahil hemen hemen tüm yol şartlarında çalışacak, kuru ve
yaş yük taşıyacak ve Türkiye koşullarında geniş bir
müşteri profilini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
nedenle ömür hedefi de bu ihtiyaçları karşılayacak
şekilde Ford-Otosan tarafından belirlenmiştir.
2.2. Yapının İncelenmesi
Servis yüklerinin doğru şekilde ölçülmesi için öncelikle
hangi noktalardan veri alınması gerektiğine karar
verilmelidir. Kullanım şartlarının ve yol profilinin yapıya
olan tüm etkisinin ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla motor takozlarının sonlu eleman analizleri ve
deneysel gerilme analizleri yapılmıştır.
2.2.1 Sonlu Eleman Analizleri
Takozlar kauçuk ve metal malzemelerden meydana
geldiğinden doğrusal olmayan bir yapıya sahiptirler.
Takozun cevabı, yüklemenin frekansına ve büyüklüğüne
göre değişiklik göstermektedir. Komponent bazındaki
analizler MSC.Marc ile komplenin analizi ise
MSC.Nastran ile yapılmıştır. Birim kuvvet ve ivme
yüklemeleri, birbirine dik üç yönde uygulanarak yapının
kritik noktaları ve yönlere olan duyarlılığı tespit
edilmiştir (Şekil 3).

Lommel
Proving
Ground

Türkiye
Yolları

Hasar Analizi

Kullanıcı Servis Profiline Uygun
Hedef Hasarın Belirlenmesi

Lommel’de
Hızlandırılmış
Ömür Testi
Senaryosu

Laboratuvarda
Hızlandırılmış
Test Yaratılması

Şekil 2. Yöntem akış şeması.
Sonlu eleman analizinde aynı zamanda asal gerilme
yönleri bulunmuş ve tek eksenli strain gage’ler bu
eksenlerde yapıştırılmıştır.
2.2.2. Komponent Laboratuvar Testleri
Sonlu eleman yöntemiyle gerçekleştirilen bu doğrusal
olmayan statik analizlerden sonra parçalara hem
analizlerin doğrulaması hem de sonuçların bir de deney
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Şekil 3a. Ön takoz sonlu eleman analizi.

Şekil 5. Ön takoz ve ölçülen cevap.

Şekil 3b. Arka takoz sonlu eleman analizi.
Strain (mm/mm x10E-6)

200
160

Gage 1

120
80

Gage 2

40
0
4

6

8

10

Frekans (Hz)

Şekil 6. Frekansa bağlı cevap eğrisi.

Şekil 4. Arka takoz komponent testleri.
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2.3. Yol Verisinin Toplanması
Motor takozlarında belirlenen yerlere strain gage’ler
parçalar henüz motora takılmamışken yapıştırılmıştır.
Takozlar daha sonra araca takılmıştır. 12 adet ivmeölçer
araç üzerinde belirlenen noktalara ve doğrultularda
yerleştirilmiştir. Bunlara ek olarak kardan mili üzerinden
tork okumak için de tork gage’i yapıştırılmış ve motor
devrini ölçen bir cihaz da çakmak girişine monte
edilmiştir. Tork gage’i haricindeki tüm sensörler kabin
içinde bulunan sinyal düzenleme ve veri toplama
sistemine kablolar ile bağlanmıştır. Tork gage’i ise KMT
firmasının telemetri sistemi ile ölçülmüştür (Şekil 7).

müşteri servis profiline göre orantılanmış ve hedef matris
elde edilmiştir.
2.5. Laboratuvar Testi için Yol Verisinin Kısaltılması
Ham yol verisi laboratuvarda aynen çalmak için çok
uzundur. Bu yüzden yol verisi önce zaman skalasında
hasar eğrisi kullanılarak incelenmiş ve göreceli olarak
daha çok hasar verici yol kısımları tespit edilmiştir. Az
hasar veren veya hiç vermeyen kısımlar yol verisinden
çıkarılmıştır. Kalan kısımlar uygun birleştirme
fonksiyonları ile tekrar birleştirilmiştir (Şekil 11). Bu
şekilde sinyalden kesilen kısımların birleşme ile ani
zıplamalar yapması önlenmiştir. Bu işlemin tüm kanallara
aynı şekilde uygulanması gerekmektedir. Kısaltma işlemi
sonucunda orijinal yol verisinden çok daha kısa ancak
toplam hasarın %86’sını içeren kısaltılmış yol verisi
meydana getirilmiştir [4].

Şekil 7. Tork gage’i ve telemetri sistemi.
Araç önce Belçika’ya LPG pistine gönderilmiştir (Şekil
8). Burada önceden belirlenen çeşitli yollardan veri
toplanmıştır. Bunlar “special surfaces” ve “Durability”
yollarıdır. Ölçümler değişik vites oranları ve hızlarda
tekrarlanmıştır. Tüm ölçümler istatistiki nedenlerle 3 defa
tekrarlanmıştır (Şekil 9).

Şekil 8. Lommel Proving Ground haritası.

Araç daha sonra belirlenen güzergahta Türkiye yollarında
3200km yol katetmiştir (Şekil 10). Bunun yarısını dolu ve
yarısını boş yük ile yapmıştır. Bilgisayar destekli veri
toplama sisteminin kayıtlarına ek olarak veri toplama
başlama ve durdurma saatleri ile yolun kaçıncı
kilometresinde nerede olunduğu, araç kilometresi, lastik
patlama, ani fren veya çok büyük bir çukurdan geçme
gibi önemli olaylar elle kaydedilmiştir.
Toplanan verinin hacmi çok büyük olduğundan dikkatle
incelenmesi gerekmektedir. Elektriksel problemler, sinyal
kayması, sıfır hatası, sinyal zıplaması gibi hatalar
araştırılmış ve bulunanlar ya düzeltilmiş ya da iptal
edilmiştir. Tüm veri şehir merkezinden şehir merkezine
olan bölümlere ayrılmıştır.
2.4. Yorulma Hesaplamaları
Yol verileri Rainflow matrislerinin hesaplanması ve her
yol bölümünün verdiği hasarın hesaplanmasında
kullanılmıştır. Rainflow matrisleri ve hasar değerleri
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Şekil 9. LPG’de test aracı.

2.7. Laboratuvar Test Düzeneği
Test düzeneği Ford-Otosan İstanbul fabrikasındaki
Instron test odasına kurulmuştur. Düzenek şasinin belli
bir kısmını, motoru, şanzumanı, intercooler ve kardan
milinin ön bölümünü içermektedir (Şekil 12).

Şekil 10. Türkiye yolları güzergahı.
2.6. LPG Testi İçin Yolların Seçilmesi
Yol verisinden hesaplanan her sensör noktasındaki hedef
rainflow matrisi ve toplam hasar değerleri, LPG
ölçümlerinden hesaplanan değerlerle karşılaştırılır. LPG
yollarında istatistiki nedenlerle tekrarlanan 3 ölçüm
rainflow olarak birleştirilmiş ve ortalama yorulma değeri
bu matris kullanılarak hesaplanmıştır. Eşdeğer hasarı
verecek şekilde seçilebilecek bir çok LPG yol alternatifi
olabilir. Uygun yolların seçilmesi için değişik yöntemler
kullanılmaktadır [1]. Bu projede seçim yöntemi olarak
test süresinin en aza indirilmesi ile kritik noktalardaki
rainflow matrislerinin ve toplam hasar değerlerinin
mümkün olduğunca eşleştirilmesi koşulu sağlanmıştır.
Rainflow matris kutucuklarının teker teker eşleştirilmesi
mümkün olamamaktadır. Çünkü yol profilleri ve hızlar
farklıdır. Örneğin Türkiye yollarında hem yokuş hem de
yol yüzeyi çok bozuk olan yollar mevcutken LPG’de her
ikisinin de bir arada bulunduğu bir yol yoktur.
Dolayısıyla Türkiye yollarında bu tip yollarda meydana
gelen yüksek tork sinyalinin üzerine kötü yüzeyden
kaynaklanan titreşim sinyalini LPG’de tekrarlamak
olanaksızdır. Bu durumda rainflow matris kutularının
birebir tutturulması da imkansızdır. Ancak mümkün
olduğu kadar birbirine yakın değerler elde edilmeye
çalışılmıştır.

Şekil 11. Hasarlı kısımların seçilmesi.

Test düzeneği üç hidrolik pistonla sallanmaktadır.
Yandan iki ve boydan bir destek kolu düzeneğin
mafsallar üzerinde durmasını sağlamaktadır. Düzeneğin
toplam ağırlığı 2 ton kadardır. Tork uygulanması için ilk
tasarımda şasiye monteli bir pistondan, kardan miline
bağlı bir kola tahrik verilmekteydi. Ancak yapılan
denemelerde pistonun kendisinin aşırı şekilde sallandığı
ve hasar göreceği düşünülerek tork uygulama yöntemi
değiştirildi. Yeni yöntemde tork kardan mili ile şasi
arasındaki bir kolun gerdirilmesiyle sabit olarak
uygulanmıştır.

Şekil 12. Laboratuvar test düzeneği.
Tork, motor takozlarının yorulma mekanizmasında
önemli bir parametredir. Özellikle dolu araçta yokuş
yukarı ve ilk ivmelenme esnasında yüksek torklar
meydana gelmektedir. Tork motor takozlarında düşük
frekanslı gerilmeler meydana getirmektedir. Bunun
üzerine
bozuk
yoldan
kaynaklanan
titreşimler
binmektedir. Dolayısıyla, torkdan kaynaklanan gerilme,
takozda neredeyse bir statik ofset oluşturmakta, bozuk
yol sinyali de üzerine binmektedir. Tork ne kadar yüksek
olursa yorulma değeri de artmaktadır.
Test düzeneğinin tasarımında başlangıçta kabul edilen
varsayımlardan birisi şasinin rijit olduğudur. Oysa
özellikle arka takozlardan, şasinin en arkasına kadar olan
bölümünün esnek olduğu gözle görülebilmektedir. Bunun
nedeni
kasanın
ağırlığının
şasinin
üzerinde
bulunmayışıdır. Bu durum laboratuvarda çalınacak
dosyanın oluşturulmasını zorlaştırıcı yönde etki etmiştir.
Test düzeneğindeki parçalara strain gage’ler ve tork
gage’i araçtaki ile aynı noktalara yapıştırılmıştır. Böylece
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“drive file” geliştirme sürecinde sürekli yorulma değerleri
ve rainflow matrisleri hesaplanarak istenilen hedefin elde
edilmesi sağlanmıştır.
2.8. “Drive File” Geliştirilmesi
Yol verilerinin işlenerek kısaltılmış hali hidrolik pistonlar
ile laboratuvar ortamında tekrar üretilmelidir. Pistonlar
deplasman veya kuvvet kontrollüdür. Ancak ölçülen
parametreler strain ve ivme değerleridir. Dolayısıyla öyle
bir piston tahrik dosyası (Drive File) geliştirmek
gerekmektedir ki çalındığı zaman yoldan toplanan veriler
elde edilsin. Drive File geliştirme işlemini yaparken
MTS’in cRPC programı kullanılmıştır [3].
Drive File geliştirme işlemine başlamadan önce hidrolik
test sisteminin PID ayarları yapılmıştır. Bu işlem
pistonlara kare dalga göndermek ve pistonun yaptığı
hareketle gönderilen komutu karşılaştırmak suretiyle
gerçekleştirilir.
Drive File geliştirme işi iki aşamada yapılmıştır:
1. Sistem Tanımı: Sisteme beyaz gürültü gönderilir ve
sensörlerden cevabı toplanır. Her piston ayrı ayrı tahrik
edilir. Böylece sistemin transfer fonksiyonu elde edilir.
2. Drive File İterasyonu: İlk tahrik dosyası, hedef dosyası
ve transfer fonksiyonu kullanılarak elde edilir. İlk tahrik
dosyası çalınırken sistemin kazancı düşük tutularak
hidrolik ünitelere tahmin edilmeyen bir zarar gelmesi
önlenir. Ölçülen cevap incelenir ve uygulanacak filtrenin
alt ve üst limitleri belirlenir. Düşük frekanslarda
pistonların strokunun yetmemesi problemi meydana
gelmektedir. Yüksek frekanslarda da hidrolik sistem
verilen komutu uygulamada zorluk çekmektedir. Bu
nedenle çalınan dosyaya band-pass filtre uygulanır.
Dosya tekrar çalınır ve ölçülen cevap, hedef dosyayla
karşılaştırılır. Aradaki fark tekrar transfer fonksiyonuyla
tahrik dosyasına dönüştürülerek ilk tahrik dosyasına
eklenir ve yeni bir tahrik dosyası oluşturulur. Bu
iterasyona hedefe yaklaşıncaya kadar devam edilir. Bu
standard prosedürün yanısıra test sisteminin kuvvet
limitlerini aştığından hedef verisinin bazı kısımları işlem
dışında bırakılmıştır.
3. ÖMÜR TESTİ
Geliştirilen tahrik dosyası öncelikle bilinen bir hasar
modunu laboratuvar ortamında yaratmak suretiyle
doğrulanmıştır. Bu amaçla motor takozlarının ilk tasarım
versiyonları deney düzeneğine takılmıştır. Bu takozların
gerçek yol koşullarında ne kadar sürede ve nasıl kırıldığı,
test araçlarından gelen bilgilerle bilinmektedir. Yapılan
denemede, geliştirilen “Drive File” ile takozlar aynı hasar
modunda ve hemen hemen aynı sürelerde kırılmıştır.
Böylece “Drive File”’ın doğruluğu ispatlanmıştır (Şekil
13).

Şekil 13. Drive File doğrulama hasarı.
Motor takozlarının son tasarım hali ömür testine tabi
tutulmuştur. Bu test tasarım ve üretim mühendisleri
tarafından izlenmiştir. Meydana gelen hasarlar incelenmiş
ve tasarımda bazı küçük değişiklikler ile üretim
yönteminde modifikasyonlar yapılmıştır. Bunlar arasında
takozda kullanılan kauçuk maddenin özelliklerinin
değiştirilmesi ve kaynak metodunda iyileştirmeler
yapılması sayılabilir. Ömür testi yapılan değişikliklerden
sonra tekrarlanmıştır. Yapılan değişikliklerle toplam
sistemin ömründe önemli derecede iyileştirme
sağlanmıştır.
4. SONUÇ
Uygulanan yöntemde en kritik aşamaların yol verisinin
düzgün toplanması ve drive file iterasyonu olduğu
görülmüştür.
Yol verilerinin düzgün toplanması için laboratuvar
ortamında aracın nasıl ve nereden sallanacığının önceden
bilinmesi çok yararlı olacaktır. Çünkü yoldan alınan bazı
verilerin laboratuvar ortamında tekrarlanması mümkün
olmamaktadır. Örneğin şasi sadece düşey eksende
sallanmaktadır. Oysa frenleme, ivmelenme, viraj alma
gibi durumlarda motora yan yükler de gelmektedir. Bu
yükler ancak yan pistonlar ile uygulanabilmektedir. Her
ne kadar bu yükler çok düşük frekanslı olsalarda parçalar
üzerinde statik bir ön gerilme meydana getirmekte ve
eşdeğer yorulma gerilme değerini değiştirmektedir.
Drive File İterasyonu işleminde ise en önemli konuların
aracı sallayacak hidrolik pistonların strok-frekans
performansları ve doğru konumlandırılması, ve iterasyon
işleminin düzgün yürütülmesi olduğu görülmüştür.
Aracın önü daha ağır olduğu için 2 pistonun önde olması
gerekmiştir. Arkada ise tek piston kalmıştır. Pistonlar
arası mesafe uzun olduğu için şasi düşey hareketi de
yüksek olmuştur. Pistonlar ancak strokları elverdiğince
bu düşey hareketi yapabileceklerinden fazla kalan
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kısımları high-pass filtresi ile kesilmiştir. Bu durumu
önlemek için pistonları mümkün olduğunca tekerlek
hizasında koymak en iyi çözüm olacaktır. Bunun yanında
pistonların frekans cevabının da oldukça önemli olduğu
görülmüştür. Pistonun araç ağırlığı ile yüklü olduğu
durumdaki dinamik cevabı farklıdır. Pistonların yoldan
gelen titreşim frekanslarını doğru şekilde uygulaması
gerekmektedir. Kullandığımız pistonların cevaplarının
yetersiz kaldığı frekansın üstü tahrik programında uygun
low-pass frekans filtresi kullanılarak hem elde edilmek
istenen hedef yol verisinden hem de piston tahrik
dosyasindan çıkarılmıştır. Bu da hasar hesabında yüksek
frekanslı titreşimler nedeniyle meydana gelen ancak
laboratuvar ortamında simüle edilemeyen bir fark olarak
ortaya çıkmıştır. Bu fark oluşturulan piston tahrik
dosyasının fazla çalınması ile telafi edilmektedir.
Test sistemi ne kadar güçlü olursa olsun, üzerinde test
edilen yapının rezonansları bazen istenilen cevabın
alınmasını önlemiştir. Zira test edilen şasi normal
boyunda olmadığı ve üzerindeki normal taşıma yükü
mevcut olmadığı için doğal frekansları orijinal şasiden
farklıdır. Bu frekans aralığı dar olmakla beraber alınan
cevabın hedef eğrilerine uyumunun kontrolünde bu
frekans aralığı devre dışı bırakılmışır. Zaman ve imkanlar
elverirse rezonans frekans aralığı önceden simülasyonla
tahmin edilmeli ve mümkünse test frekans aralığının
dışına taşınmalıdır.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Özetlenecek olursa kamyon motor takozları için
hızlandırılmış ömür testleri başarıyla geliştirilmiş ve
uygulanmıştır. Türkiye ve Lommel Proving Ground
yollarından
toplanan
verilerle
servis
yükleri
belirlenmiştir. Hem laboratuvar ortamında kurulan test
düzeneği hem de Lommel Proving Ground için
senaryolar üretilmiştir.
Geliştirilen test prosedürü ile Türkiye koşullarında
1milyon km’yi, laboratuvarda 20 günde tamamlamak
mümkündür. LPG senaryosu da zaman bakımından 24
kat, uzunluk bakımından da 12 kat hızlandırma
sağlamıştır.
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ÖZET
Otomotiv sektöründe bir dinamik sistem olarak kabul edilmesi gereken araçların motor, süspansiyon, aktarma
organları, direksiyon sistemi ve gövde parçaları gibi bölümleri ile aerodinamik, yol tutuş ve frenleme gibi özelliklerinin
tasarım, denetim ve test süreçlerinde karşılaşılan zorlukların başında sistem parametrelerinin belirlenmesi, varsa
denetleç türünün seçilmesi ve seçilen denetlecin ayarlanması, algılayıcılar ve veri toplama sistemlerinden oluşan test
ekipmanın belirlenmesi gelmektedir. Bu amaçla tasarım aşamasında piyasada bulanan yazılımların benzetim
modüllerinin; test ve denetim aşamalarında da bu yazılımların gerçek zamanlı çalışan modüllerinin bilgisayara takılacak
analog/sayısal, sayısal/analog çevirici birimleri içeren bir veri toplama kartı yardımı ile gerçek zamanlı çalıştırılarak
kullanılması mümkündür. Bu sayede denetim algoritmalarının ve parametrelerinin belirlenmesi ve yol ve laboratuar
testleri kolaylıkla yapılabilmekte ve araç son haline getirilmeden önce istenilen performansa ne kadar yaklaşıldığı
rahatlıkla görülebilmektedir. Test çalışmaları, elektronik analog ve/veya sayısal cihazlar kullanılarak da
gerçekleştirilebilmekle beraber, bilgisayar ortamı ve yazılım kullanımı analize ve testlere esneklik kazandırmakta,
özellikle mikroişlemci ile yapılan denetim uygulamalarında işlemci kodu kolaylıkla elde edilebilmektedir. Bu
çalışmada, söz konusu yazılımlardan MATLAB® yazılımının Simulink, Real-Time Windows Target (RTWT) ve xPC
modüllerinin benzetim, test ve denetim amaçlı kullanımından örnekler verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Gerçek zamanlı denetim, veri toplama, simülatör
DATA ACQUISITION AND REAL-TIME TESTING SYSTEMS FOR VEHICLES
ABSTRACT
In automotive engineering, during design, development and testing periods, it is necessary to identify the parameters
of different parts of a vehicle, which should be assumed as a dynamic system, like engine, suspension, transmission
elements, steering system and body as well as aerodynamic properties and handling and braking characteristics.
Conventional hardware and software available in the market can be used for this purpose. However, it will be more
convenient and flexible to use the real-time data acquisition and control modules of the commercially available
simulation software with the suitable sensors, PC and data acquisition cards. These software can also be used to develop
mathematical models, simulation of the dynamic behavior of the vehicle and comparison of the results with test data
which considerably shortens the design period. In this study, examples are given for simulation, testing and control by
using MATLAB® software and its Simulink, Real-Time Windows Target (RTWT) and xPC modules.
Keywords: Real-time control, data acquisition, simulator
1. GİRİŞ
Sistemlerin performanslarını arttırmak için mekanik,
elektrik, hidrolik ve pnömatik birimlerinin dinamik
davranışları göz önüne alınarak tasarım aşamasında bir
matematiksel model oluşturulması ve artık yaygın olarak
kullanılan dinamik modelleme yazılımlarının yardımı ile

bilgisayar ortamında benzetim yapılması gereği ortaya
çıkmıştır [1, 2]. Otomotiv sektöründe de çeşitli birimlerin
tasarım aşamasında mukavemet analizi, dinamik,
kinematik, termal ve optik analiz gibi çalışmalar için
çeşitli paket yazılımlar kullanılmaktadır. Seçilen
birimlerin dinamik davranışının uygunluğu, kararlılığı,
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tepki hızı, oluşan nihai hata vb. tasarım kriterlerinin
önceden test edilmesi ve sistemin istenilen dinamik
davranış için ayarlanması ancak uygulama öncesi
başlanan ve uygulama sürecinde de devam eden bir
dinamik modelleme ve benzetim ile mümkün
olabilmektedir. Söz konusu süreç içerisinde karşılaşılan
en önemli zorluklardan biri sistemde yer alan elemanların
dinamik modellerinin oluşturulması sırasında ilgili
parametrelerin belirlenmesidir. Bu amaçla, dinamik
model oluşturulduktan sonra, önceden bilinmeyen
parametreler için bir dizi teste ve laboratuar çalışmasına
gereksinim bulunmaktadır. Sistem parametrelerinin
belirlenmesini takiben, benzetim sonuçlarının test
sonuçları ile karşılaştırılması aşamasına geçilir. Test
amacıyla piyasada bulanan yazılımların gerçek zamanlı
çalışan modüllerinin bilgisayara takılacak analog/sayısal,
sayısal/analog çevirici birimleri içeren bir veri toplama
kartı yardımı ile uygulamayı gerçek zamanlı yapabilme
yeteneği kullanılabilir. Denetim algoritmalarının ve
parametrelerinin belirlenmesi bu sayede kolaylıkla
yapılabilmekte ve araç son haline getirilmeden önce
istenilen performansa ne kadar yaklaşıldığı rahatlıkla
görülebilmektedir. Bilgisayar ortamı ve yazılım kullanımı
tasarım, analiz ve testlere esneklik kazandırmakta,
özellikle
mikroişlemci
ile
yapılan
denetim
uygulamalarında
işlemci
kodu
kolaylıkla
elde
edilebilmektedir [3].
Oldukça basit olmakla beraber söz konusu
yazılımların kütüphanelerinde otomotiv uygulamaları için
çeşitli
örnekler
bulunmaktadır.
Örneğin
MATLAB®/Simulink® yazılımının kütüphanesinde kapalı
döngü motor zamanlama benzetimi, debriyaj sistemi
benzetimi, ABS sistemi, süspansiyon sistemi, otomatik
şanzıman, klima sistemi, otomatik cam denetim sistemi;
mekanik
modellerin
rahatlıkla
yaratılabildiği
SimMechanics® kütüphanesinde debriyaj sistemi,
çarpışma testi, 4 zamanlı içten yanmalı motor, planet dişli
sistemi, motosiklet karalılığı ve yol testleri için
kullanılabilecek Stewart platform analizi gibi otomotiv
uygulamalarını içeren bölümler bulunmaktadır. Bu tür
kütüphanelerde verilen modüller ile örnek modellerin
çoğu zaman yetersiz kalmakta ve doğrudan kullanılması
mümkün olmamaktadır. Bununla beraber, bu modül ve
örnek modeller sistemlerin temel işleyişi ve model
geliştirme açısından kullanıcıya önemli ipuçları
sağlamaktadır.
Artık araç testlerinin bir çoğunu yol verilerini araç
üzerine yerleştirilen değişik algılayıcılarla toplayarak
laboratuarda gerçekleştirmek mümkündür. Örneğin, yol
testi sırasında doğrusal ve açısal hızların ya da ivmelerin
bir ivme ölçer ya da dönü ölçer setiyle toplanıp, daha
sonra da bu verileri aracın üzerine yerleştirildiği bir
Stewart platformuna ya da özel yapılmış bir simülatöre
vermek testin laboratuar ortamında gerçekleştirilmesini
sağlayacaktır (Şekil 1). Bu tür simülatörler günümüzde
eğlence ve eğitim gibi farklı amaçlarla da
kullanılmaktadır (Şekil 2). Eğitim uygulamalarının sivil

ve askeri platformlarda taktik, teknik ve beceri geliştirme
amaçlı çok değişik çeşitleri bulunmaktadır. Söz konusu
uygulamalarda kuvvet ve/veya dönme momenti
gereksinimlerinin yüksek olması nedeniyle simülatörler
genellikle hidrolik sistemlerle tahrik edilmekle beraber,
günümüzde artık elektrik sürücülü tiplerine sıkça
rastlanmaktadır. Buna rağmen hidrolik sistemler yüksek
dönme momenti/atalet ya da kuvvet/kütle oranları ve
servovalfler ile kolay ve güvenilir denetimleriyle bir çok
uygulamada hala vazgeçilmez olarak görülmektedir. Test
amaçlı uygulamalarda araç yol verileri uygulanarak
bütünüyle test edilebildiği gibi, süspansiyon sistemi gibi
bazı bölümlerinin de özel sistemlerle tek başına test
edilmesi mümkündür (Şekil 3).

Şekil 1. Yol verisinin toplanması ve yol testi simülatörü

a) Eğlence
b) Eğitim c) Stewart platformu
Şekil 2. Simülatörlerin kullanım alanları [4]
Günümüzde kablosuz iletişim teknolojisinden
sağlanan önemli gelişmelerle araç yol testlerinin uzaktan
bilgisayar denetimiyle yapılması da mümkündür. Artık,
kablosuz
iletişimi
sağlayan
modüller
dizüstü
bilgisayarlara yerleşik gelmekte, ve aracın içine
yerleştirilecek bir mikro denetleç veya bilgisayarla
kolaylıkla haberleşebilmektedirler. Piyasada mevcut
yazılımların yerleşik denetim modülleri kullanılarak,
uzaktan programı başlatmak, durdurmak, parametrelerini
değiştirmek, veriyi toplamak, hatta istendiğinde sonuçları
web üzerinden görmek ya da dağıtmak kolaylıkla
gerçekleştirilebilmektedir. Doğal olarak test merkezinin
mesafesinin araca olan uzaklığı arttıkça gerekli anten
büyüklüğü de artmaktadır. Bu tür kablosuz uygulamalara
tipik örnek olarak FIA Formula 1 Dünya
Şampiyonası’nda yarış sırasında F1 arabalarının çeşitli
birimlerinin performanslarının denetim bilgisayarında
sürekli izlenmesi, gerektiğinde parametre düzeltmelerinin
yapılması ve hatta yazılım değişikliklerine gidilmesi
verilebilir.
Araçlarda test ve denetim amaçlı çok çeşitli
algılayıcılar kullanılmaktadır. Örneğin yol verilerinin
toplanması için dönü ve ivme ölçerler, kuvvet ve dönme
momentleri ölçümü için yük ölçer, basınç ölçümü için
basınç ölçer, sıcaklık ölçümü için sıcaklık ölçer ve açısal
konum ve hız ölçümü için enkoder ve resolver kullanılır.
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Şekil 3. Araç dayanıklılık ve süspansiyon test sistemleri [5]
Söz konusu algılayıcıların piyasada analog veya sayısal
çıkışlı, yerleşik yükselticili, değişik koruma sınıflı, pilli,
kablosuz iletişimli, ticari ve askeri gibi çok değişik
çeşitleri bulunmaktadır. Günümüzde artık MEMS
teknolojisi ile üretilen algılayıcıların boyutları küçülmüş
ve güç tüketimleri oldukça azalmıştır. Sayısal çıkışlı
algılayıcılarda çıkış çözünürlüğü, hassasiyeti ve formatı,
ve tepki hızı olmak üzere değişik tipler üretici firmaların
ürün yelpazelerinde yer almaktadır. Algılayıcıların
hareketli parçaların üstüne yerleştirilmesinin gerektiği
durumlarda, test sürecinde kabloların burulmaması için
bazı uygulamalarda kayar-halka sistemleri kullanılmakta,
bazı uygulamalarda ise telemetri sistemi kullanılarak
kablosuz ölçüm yapılmaktadır.
2. GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA ve
DENETİM YAZILIMLARI
Günümüzde otomotiv sektörü için, bir çok firma
tarafından test amaçlı düzenekler geliştirilmektedir. Her
firma kendi düzeneği için veri toplama ve denetim
yazılımlarını da paralel olarak geliştirmekte ve
kullanıcıya sunmaktadır. Söz konusu yazılımların bir çok
yeteneği bulunmakla beraber, kullanıcı uygulamasında ya
da test yönteminde bir değişiklik yaptığı takdirde
yazılımının ilgili bölümlerinin yapılan değişikliklere göre
güncellenmesi gerekmektedir. Bu da sistemlerin
kullanımındaki esnekliği azaltmaktadır. Ancak, bugün
piyasada bulunan nesne tabanlı modelleme, analiz ve
gerçek zamanlı denetim yeteneği bulunan yazılımlarının
kullanılması durumunda kullanıcı kendi test yazılımını
rahatlıkla oluşturabilmekte ve gerektiğinde istediği
değişikleri kolaylıkla gerçekleştirebilmekte ve dinamik
modeller oluşturarak benzetim yapabilmekte ve benzetim
sonuçlarını gerçek zamanlı olarak test sonuçlarıyla
karşılaştırabilmektedir.
Gerçek
zamanlı
denetim
yapılabilen yazılımların en popüler olanları ve artık bir
çok üniversitede eğitim ve araştırmaların bir parçası
olarak kullanılan MATLAB® yazılımı ve Simulink®
modülü ile LabVIEW® yazılımıdır. Modelleme ve
dinamik analiz yazılımları arasında ise ADAMS, EASY5,
DYMOLA, ITI-SIM, MATRIXx, MODELICA, SPICE,
ACSL, AMESIM, BUILDSIM, DADS, DYNAST,

SABER, VISSIM sayılabilir. Dinamik modelleme ve
benzetim yeteneklerinin yanı sıra söz konusu yazılımların
bazıları ile gerçek zamanlı denetim yapmak da
mümkündür. Bu çalışmada, gerçek zamanlı veri toplama
ve denetim yöntemlerinin değerlendirilmesine örnek
olarak MATLAB® yazılımı seçilmiştir.
Gerçek zamanlı veri toplama ve denetim modülleri
söz konusu ticari yazılımların çok geniş modül
yelpazelerinden sadece biridir. Bu tür yazılımların
kullanılması içerdikleri değişik modüllerden de
yararlanılmasını sağlar. Örneğin, MATLAB®/Simulink
kütüphanesinde gerçek zamanlı veri toplama ve denetim
için kullanılan Real-Time Windows Target ve xPC Target
modüllerinin yanı sıra, DSP (Digital Signal Processing),
NCD (Nonlinear Controller Design), bulanık mantık
denetleci için tasarım (Fuzzy Logic Toolbox) modülleri
bulunmaktadır. DSP modülü kullanılarak gerektiğinde
analog ya da sayısal süzgeç tasarımı kolaylıkla
yapılabilmekte, Dials and Gauges modülü ile de kayar
veya döner ayar düğmeleri, çıt-çıt anahtarlar, analog veya
sayısal göstergeler gibi basit ve kullanıcı dostu arayüzler
yaratılabilmektedir.
MATLAB® NCD modülü kullanılarak benzetim için
hazırlanan bir modelde kullanılan denetlecin en iyi
ayarlarının bulunması mümkündür. Bu modülde istenilen
sistem tepkisi ekranda fare ile şekillendirilmekte ve
eniyileme yöntemi kullanılarak bu tepkiyi sağlayacak
parametreler bulunmaktadır. Ancak, söz konusu modül
benzetim ortamında çalışmaktadır, yani denetlenecek
sistemin
matematiksel
modeline
gereksinim
bulunmaktadır. Ancak, fiziksel denetim uygulamalarında,
model olmaması ve MATLAB yazılımının yeni
versiyonlarında bu modülün değişken adımlı çözücülerle
çalışması nedenleriyle bu modülün kullanılması mümkün
değildir. MATLAB yazılımının modül kodlarının büyük
bir bölümünün kullanıcıya açık olması nedeniyle bu
modül ve ilgili modüller ve alt modüller üzerinde
değişiklik yapılarak aynı yöntemin, yani denetleç
parametrelerinin eniyileme yöntemi ile bulunmasının
model yerine gerçek zamanlı denetlenen fiziksel sistem
üzerinde yapılması konusunda ODTÜ Makina
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Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalar sürdürülmektedir.
Bu yöntemin otomotiv uygulamalarına örnek olarak, araç
hareket halindeyken en iyi ABS veya ESP performansını
sağlayacak şekilde denetleç parametrelerinin ayarlanması
verilebilir.
Benzetim sürecinde sistemin katı modeli üzerinde
esneklik açısından kritik elemanların ADAMS yazılımı
kullanılarak esnek olarak modellenmesi ve daha sonra bu
modelin MATLAB/Simulink ortamına bir blok olarak
taşınarak her iki yazılımın ortak çalışmasıyla dinamik
analizinin daha kapsamlı yapılması da mümkündür. Bu
tür uygulamalarda bir kaç çözücünün paralel olarak
çalışması nedeniyle bilgisayar işlemcisinin hızlı ve bellek
kapasitesinin de yüksek olması gerekmektedir. Mekanik
sistemlerin tek bir enerji davranışı içeren elemanlarla
modellendiği daha basit analizleri için ise Simulink
içerisindeki SimMechanics bloklarını kullanmak
çözümü kolaylaştırmaktadır.
MATLAB® yazılımı ile yapılacak tipik bir gerçek
zamanlı veri toplama ve denetim uygulaması için gerekli
yazılım ve donanım aşağıda verilmektedir.
a. MATLAB® (Son sürüm 6.5 Rev13 Service Pack1),
Simulink® modülü, Real-Time Windows Target®
(RTWT) veya xPC Target® modüllerinden biri.
b. Bilgisayar ve bu bilgisayara takılmış bir veri
toplama kartı, bağlantı kutusu ile bağlantı kabloları.
Örneğin, masa üstü bir bilgisayar için
fiyat/performans özellikleri ile çok popüler olan ve
Şekil 4 de resmi verilen National Instruments
firmasının PCI veri yolu üzerinden çalışan NI PCI6025E kartı. Aynı kartın diz üstü bilgisayarlar için
olan DAQCard-6024E numaralı PCMCI tipi de
bulunmaktadır. Tablo 1 de bu kartın başlıca
özellikleri verilmektedir [6]. Daha fazla analog giriş
kanalı istendiğinde 64 analog girişli PCI-6071E
modeli kullanılabilir. Kablo ve bağlantı kutuları
için elektriksel gürültü izolasyonu açısından farklı
seçenekler bulunmaktadır. 2 Analog giriş ve 2
analog çıkışın yeterli olduğu basit uygulamalar için
bilgisayarın ses kartı (full duplex ise) kullanılabilir.
Bu durumda, stereo mikrofon girişi 2 analog giriş,
stereo hoparlör çıkışları ise 2 analog çıkış olacaktır.
c. Derleyici olarak Watcom® C/C++ (Sürüm 10.6
veya üzeri) veya Microsoft® Visual C/C++ (Sürüm
5.0 veya üzeri).

Tablo 1. NI PCI-6025E serisi veri toplama kartının
teknik özellikleri
Örnekleme
Kanal
Çözünürlük
Hızı
Sayısı
Analog
Giriş
Analog
Çıkış
Sayısal
Giriş/
Çıkış

16

12 bit

200 kS/sn

2

12 bit

10 kS/sn

±10 V

8

-

-

-

3. MATLAB/SIMULINK ile ÖRNEK GERÇEK
ZAMANLI VERİ TOPLAMA ve DENETİM
MODELİ
Bu bölümde, fiziksel sistemlerin gerçek zamanlı
denetiminin MATLAB/Simulink ortamında hazırlanan
denetleç ile MATLAB/RTWT ve MATLAB/xPC
Target modülleri kullanılarak yapılması anlatılmaktadır
[8, 9, 10, 11]. Söz konusu iki modül kullanılarak yapılan
uygulamaların temel yapıları Şekil 5 ve Şekil 6 da
gösterilmektedir.

RTWT
Araç
Performanslı PC
Windows XP
Veri Toplama Kartı
Büyük bellek

• MATLAB /Simulink RTWT
•

•
•
•

Şekil 5. MATLAB/Simulink RTWT gerçek zamanlı
veri toplama ve denetim sistemi
Araç

MATLAB

Kablolu/Kablosuz
LAN

Windows XP

• MATLAB /Simulink
• LAN kartı

xPC

Standart PC veya
PC104 kartı veya
mikrodenetleç
• Veri toplama kartı
• LAN kartı (xPC
uyumlu)
• Standart bellek
Şekil 6. MATLAB/Simulink xPC target gerçek zamanlı
veri toplama ve denetim sistemi
•

Şekil 4. National Instruments PCI-6025E ve DAQCard6024E veri toplama kartları ve algılayıcı/eyleyici
(aktüatör) bağlantıları için terminal kutusu [7]

Çalışma
Aralığı
±0.05 V
±10 V
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•

RTWT modülünün kullanımında Windows işletim
sistemi de gerekli olduğu için bilgisayar kaynaklarının
büyük bir bölümü bu işletim sistemi tarafından
kullanılmaktadır. Bu nedenle bilgisayarın bellek
kapasitesi ve hızı önemli olmakta ve yazılımın
koşturulması sırasında bazen sorunlar yaşanabilmektedir.
Ayrıca, osiloskop gibi izleme ekranlarında da Windows
işlemleri sırasında takılmalar meydana gelmektedir. xPC
kullanımında ise bu tür problemler yaşanmamaktadır.
xPC uygulamalarında, Simulink ortamında hazırlanan
yazılım işletim sisteminin yer aldığı ana bilgisayarda
derlendikten sonra veri toplama kartının yerleştirildiği
diğer bilgisayara yerel ağ üzerinden ya da disketle
yüklenir ve kod bu bilgisayarda koşturulur. Denetim
parametreleri değişiklikleri ana bilgisayarda çalışan
Simulink üzerinden gerçekleştirilir. Sonuçlar hem ana
bilgisayarda hem de hedef bilgisayarda izlenebilir. Hedef
bilgisayar yerine PC104 gibi bilgisayar kartların
kullanılması da mümkündür. Eğer xPC modülü yerine
yerleşik xPC modülü kullanılırsa, xPC ile kodu üretilen
denetim algoritmasının veri toplama ve denetim
kartlarının takıldığı hedef bilgisayarda ya da
mikroişlemcide MATLAB yazılımından bağımsız
olarak tek başına çalıştırılabilir. Bu tip uygulamalarda,
kod FTP gibi bir dosya transfer yazılımı kullanılarak ağ
üzerinden hedef mikroişlemciye aktarılmakta ve orada
koşturulmaktadır. Denetim uygulamalarında, veri
toplanmadığı için hedef bilgisayarda ya da mikroişlemci
kartında veri depolama birimine gerek yoktur. Veri
toplama uygulamalarında ise veriler hedef bilgisayara
yerleştirilecek bir disk yada başka bir veri depolama
biriminde veriler depolanabilir veya ana bilgisayarda
koşturulan MATLAB ya da kullanıcı tarafından
geliştirilebilecek
bir
yazılımla
ana
bilgisayara
aktarılabilir. İki bilgisayar arasındaki ağ üzerinden
yapılan iletişimin kablolu ya da kablosuz sağlanması
mümkündür. Sonuçlar istendiğinde bir arayüz ile web
üzerinden de izlenebilir. Algılayıcılardan geri besleme
alıp, klasik bir PID denetleç ile denetlenen tipik bir
uygulama
için
MATLAB/Simulink
ortamında
hazırlanan ve xPC analog giriş ve çıkış modülleri içeren
model Şekil 7 de verilmektedir. Şekilde sağ tarafta
bulunan PCI-6024E modülleri gerçek sistemden veri
alma ya da veri gönderme amaçlı kullanılmakta, denetim
ise Simulink ortamında gerçekleştirilmektedir. Döngünün
örnekleme
zamanı
Simülasyon
Parametreleri
menüsünden istenilen değere ayarlanabilir. Modeli gerçek
zamanlı koşturmak için derlemek ve kod oluşturmak
gerektiği için Watcom® C/C++ veya Microsoft® Visual
C/C++
derleyicilerinden
birine
gereksinim
bulunmaktadır. Modeldeki osiloskop istek ve tepkilerin
izlenmesi amacıyla konmuş olup, veriler istendiğinde
kaydedilebilmektedir.
Toplanan verilerin MATLAB yazılımının sağladığı
üstün analitik yetenekler ile analizlerinin yapılması
mümkündür. Örneğin, testi yapılan bir sistemin Şekil 8 de
grafiksel olarak gösterilen basamak tepkisi ya da frekans

PID

Signal 1

1

PCI-6024E
National Instr.
Analog Output

PID Controller

Signal Builder

PCI-6024E 1

1

PCI-6024E
National Instr.
Analog Input
PCI-6024E

Scope



Şekil 7. MATLAB /Simulink xPC target ile gerçek
zamanlı örnek denetim sistemi

Şekil 8. MATLAB/Simulink ortamında toplanmış
verilerin ve benzetim sonuçlarının karşılaştırılması (kesik
çizgi ile test sonuçları gösterilmektedir)
tepkisi verileri ve Sistem Tanılama modülü kullanılarak
transfer
fonksiyonunun
bulunması
kolaylıkla
gerçekleştirilebilmekte ve elde edilen doğrusal modelin
benzetim tepkisi gerçek sistemin tepkisi ile
karşılaştırılabilmektedir. Şekilde benzetim sonuçları katı,
gerçek tepkiler ise kesikli çizgilerle gösterilmektedir. Bu
uygulamada, gerçek zamanlı denetim modeline paralel
olarak benzetim de koşturulmuş ve model ile gerçek
sistemin tepkileri aynı anda elde edilmiştir.
Uygulamalarda örnekleme zamanı en önemli
parametrelerden biri olup seçimi düzgün yapılmadığı
takdirde ya tepkiler gerçek tepkiyi yansıtmamakta ya da
bilgisayarın hızının veya bellek/disk kapasitesinin
yetmemesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Örnek
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olarak 160 Hz frekansı olan bir analog sinüs sinyalinin 2,
1 ve 0.1 milisaniye örnekleme zamanları ile toplanmış
verilerin grafikleri sırasıyla Şekil 9 da verilmektedir. Veri
toplama kartının seçiminde, kartın kanal başına en yüksek
örnekleme hızına dikkat edilmelidir. Analog çıkışların
örnekleme hızı analog girişlere göre daha düşüktür.
Düşük örnekleme zamanları seçildiğinde önemli bellek
gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. 10 kHz örnekleme
zamanı ile 12 bit çözünürlüğe sahip bir veri toplama kartı
ile 1 saniyede toplanan veri boyutu 20 kB olup bu 1.2
Mb/dak örnekleme hızına karşılık gelmektedir.
Uygulamalardaki diğer bir önemli parametre ise
çözünürlük olup, genellikle 12 ve 16 bit çözünürlükteki
kartlar popüler olanlardır. 12 bit bir veri toplama kartının
0-10 V aralığında giriş sinyalleri için çözünürlüğü 2.44
mV, 16 bit kartın ise 0.15 mV dur. Doğal olarak yüksek
çözünürlük anlamına gelen 16 bit kartlar ile yüksek veri
toplama hızlı kartların fiyatları daha yüksektir. Piyasada
bir çok marka ve fiyatta veri toplama kartı bulunmasına
rağmen bu kartların bir bölümü üretici firmalarınca
verilen
değerleri
sağlayamamaktadır.
Denetim
uygulamaları için kullanılacak kartların analog giriş
tipinin ±10V aralığında olması gerekir. Sıcaklık ölçümü
gibi düşük seviyeli sinyallerde, sinyali gürültü seviyesi
düşük ön yükselticilerle büyütmek ve diferansiyel giriş
kullanmak yararlı olacaktır. Ancak, diferansiyel giriş
kullanmak, bir fazla analog giriş kullanmak demektir. Bu
nedenle, kart seçiminde kanal sayısının açısından tek
veya diferansiyel giriş kullanımının baştan belirlenmesi
gerekir. Analog çıkışlar voltaj veya akım olarak
ayarlanabilmektedir.
Şekil 10 da askeri araçların testi için kullanılan APG
(Aberdeen Proving Ground) parkurunda, askeri bir araç
üzerinden yunuslama ekseninde MATLAB/Simulink
ortamında 2 milisaniye (500 Hz) örnekleme zamanı ile
toplanmış 15 saniye açısal hız verisi gösterilmektedir [4].
4. OTOMOTİV UYGULAMALARI İÇİN VERİ
TOPLAMA VE DENETİM AMAÇLI
ALGILAYICILAR
Veri toplama ve denetim amaçlı otomotiv
uygulamalarında değişik birimler için çok çeşitli
algılayıcılar kullanılmaktadır. Örneğin, yol testleri için
ivme ölçerler, dönü ölçerler (jiroskop), kuvvet ve dönme
momenti
hücreleri
aracın
çeşitli
eksenlerinde
uygulanmaktadır. Sıcaklık ölçümü için sıcaklık algılayıcı,
basınç ölçümü için basınç algılayıcı, konum ölçümü için
LVDT ya da doğrusal cetvel, açısal konum ölçümü için
de potansiyometre veya açısal kodlayıcı (enkoder),
mesafe ölçümü için ultrasonik ya da kızılötesi algılayıcı
kullanılmaktadır [13]. Algılayıcıların analog veya sayısal
çıkışlı, yerleşik yükselticili, değişik koruma sınıflı, pilli,
kablosuz iletişimli, ticari ve askeri gibi çeşitleri
bulunmaktadır. Bir çok algılayıcının MEMS teknolojisi
ile üretilmesi nedeniyle boyutları küçülmüş ve güç
tüketimleri oldukça azalmıştır.

a) 2 msn

b) 1 msn

c) 0.1 msn
Şekil 9. Değişik örnekleme zamanları ile kaydedilmiş
160 Hz analog sinüs sinyali

Şekil 10. MATLAB ortamında toplanmış yol verileri
Sayısal çıkışlı algılayıcılarda çıkış çözünürlüğü,
hassasiyeti, formatı, ve tepki hızı olmak üzere değişik
tipler üretici firmaların ürün yelpazelerinde yer
almaktadır. Algılayıcıların hareketli parçaların üstüne
yerleştirilmesinin gerektiği durumlarda, kabloların
burulmaması için kayar-halka ya da telemetri sistemleri
kullanılarak kablosuz ölçüme olanak sağlanmaktadır.
Şekil 11 de VTI Technologies tarafından üretilen
analog voltaj çıkışlı yonga ivme ölçer gösterilmektedir
[14]. Bu ivme ölçer -55/+125 °C çevre sıcaklığı
aralığında çalışabilmektedir. Besleme gerilimi 5 VDC
olup, yaklaşık 2 mA akım çekmektedir. Ölçüm aralığı
400 Hz bant genişliğinde ±1-3 g olup, ivme, eğim,
titreşim veya hareket ölçümü amacıyla kullanılabilmekte
ve ek çevre birim gerektirmemektedir. Benzer bir ürün ise
açısal hız ölçümünde kullanılan ve Murata firması
tarafından üretilen Gyrostar ENV-05F-03 kodlu
piezoelektrik jiroskoptur [15]. Besleme gerilimi 5 VDC
olup, yaklaşık 15 mA akım çekmektedir ve analog sinyal
çıkışlıdır. Çalışma sıcaklığı -30/+80 °C aralığındadır.
Ölçüm aralığı ±1 rad/sn (60 derece/sn) olup, uygulama
için ek çevre birim gerektirmemektedir.

Şekil 11. VTI Technologies SCA600 serisi ivme ölçer
Piyasada genel açısal ivme ölçümleri için 6 eksenli,
daha yüksek hassasiyet ve çözünürlükte ancak daha
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yüksek fiyatlı ürünler de bulunmaktadır. Örnek olarak
Şekil 12 de gösterilen ve Amerikan Watson Industries,
Inc.
tarafından
üretilen
DMS-E604
(Dynamic
Measurement System) ivme ölçer grubu verilebilir [16].
Ürünün bant genişliği 25 Hz olup ±100 derece/sn açısal
hız ve ±10 g doğrusal ivme aralıklarında dinamik ölçüm
yapabilmektedir. Besleme gerilimi 12 VDC olup,
yaklaşık 290 mA akım çekmektedir ve analog ve RS232
(seri) çıkışlıdır. Çalışma sıcaklığı -20/+50 °C
aralığındadır.

eklenmektedir. Şekil 15 deki eyleyicilerin denetimi için
gerekli servovalfler ile akümülatörler üzerlerindedir.

Şekil 14. MTS yol testi sistemi [5]
Şekil 12. Watson Industries DMS-E604 serisi 6 eksenli
ivme ve açısal hız ölçer
Şekil 13 de Amerikan Caesar Data Systems, Inc.
tarafından üretilen telemetri ile kuvvet ve dönme
momenti ölçüm sistemi gösterilmektedir [17, 18]. Bu
sistem yol yükü verilerinin toplanması amacıyla
kullanılmaktadır. Yol yükü verileri araçların bir çok
bölümünün
bilgisayar
yardımıyla
tasarımında
kullanılmadır. Toplanan veriler daha basit aynı zamanda
da yeterince güvenilir olduğu için tasarım ve analiz
amaçlı bilgisayar modelinin hazırlandığı katı model
oluşturma ve mukavemet analizi yeteneklerine sahip
ticari yazılımlara girdi olarak verilir. MTS Systems
Corporation firmasının da benzer bir ürünü ve ilgili
SWIFT isimli sistemi bulunmaktadır [19].

Şekil 15. MTS Systems Corporation tarafından üretilen
Model 248 hidrolik eyleyici örnekleri [5]
a) Caesar Data Systems
b) MTS Systems Corp.
Şekil 13. Yol yükü algılayıcıları (3 eksen kuvvet ve tork)
Yol testlerinin laboratuar ortamında yapılabilmesi için
Şekil 14 de örneği gösterildiği gibi değişik üreticilerin
hazır sistemleri bulunmaktadır [5]. Bu tür komple test
sistemlerinin satış fiyatları yüksektir. MTS Systems
Corporation firmasının ürettiği hidrolik eyleyicilerden
örnekler Şekil 15 de verilmektedir. Hidrolik eyleyicilerin
doğrusal elektrik eyleyicilere göre en önemli avantajı
yüksek kuvvet/kütle oranları nedeniyle daha küçük
olmalarıdır. Dinamik davranışların iyileştirilmesi
amacıyla bu tür sistemlere hidrolik akümülatörler de

Kapalı döngü konum denetimi uygulaması yapılmak
istendiğinde LVDT gibi konum ölçerler de eyleyici
grubunun
üstüne
yerleştirilmektedir.
Dönel
uygulamalarda dönü ölçerler yardımıyla kolaylıkla
ölçülebilen hızlar, doğrusal uygulamalarda genellikle
konum ölçülerek ve daha sonra türev alınarak bulunur
[20]. Geri besleme sinyalleri, algılayıcılardan okunan ve
elektriksel olarak denetleç donanımına taşınan sinyaller
oldukları için tümünün üzerinde gürültü vardır. Bu
gürültü, sistem kazançlarının ayarlanmasında önemli bir
kısıt oluşturmakta, yüksek kazançlar kullanıldığında
sistemlerde titreşimlere sebep olabilmektedir. Türev
alınması sırasında sinyal üzerinde bulunan elektriksel
gürültülerin önemli sorunlar yaratması nedeniyle, bu tür

149

uygulamalar için Kalman filtrelerine kadar uzanan ve
istatistiksel yöntemler içeren özel algoritmalar
geliştirilmiştir. Hız ve konum denetiminde türevsel
kazanç kullanılamaması sonucunda yeterli sönümleme
sağlanamadığından, diğer kazançlar da kısıtlanmakta, bu
da sistemlerin hız ve konum izleme performanslarını
olumsuz etkilemektedir. Oransal kazançları artırabilmek
ve sistemlerin izleme performansını yükseltebilmek için
sistemlere sönümleme katan dinamik yük basıncı geri
beslemesi kullanılması gerekmektedir. Elektrik eyleyici
sistemlerde, konum denetiminde bile gerekli sönümü
sağlamak için bir iç hız döngüsü gerekebilmektedir.
Servovalfler ile denetlenen hidrolik sistemlerde ise
dinamik yük basıncı geri beslemesi ile mükemmel sönüm
elde edilmektedir [21]. Servovalflerin sürülmesi sırasında
akım, voltaj, tek çift bobin kullanılabilir. Yapılan
çalışmalar, servovalf bobinlerinin akım denetleci içeren
birimler ve çift bobin bulunduğu durumlarda ise
bobinlerin paralel bağlanması ile sürüldüğü durumlarda
daha iyi sonuçlar alındığını göstermektedir [22].
Uygulamalarda taşınan yüklerin büyüklüğüne göre
elektrik veya hidrolik eyleyicilere yer verilmektedir.
Hidrolik ya da elektrik olsun hem veri toplama hem de
simülatör denetimi aynı donanımı ve alt yapıyı kullanarak
MATLAB/Simulink ortamında gerçekleştirilebilir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada, otomotiv uygulamalarında gerçek
zamanlı test, veri toplama ve denetim için
MATLAB/Simulink ortamında çalışan RTWT ya da
xPC modüllerinin kullanılmasının getirdiği esneklik ve
kolaylıklar incelenmiş ve uygulamada dikkat edilmesi
gereken noktaların altı çizilmiştir. Mekanik sistemlerin bu
yolla gerçekleştirilen gerçek zamanlı denetiminin ve
testinin en önemli avantajı kolaylıkla farklı denetim
algoritmaları ve denetim parametreleri kullanılarak
sistemin performansının iyileştirilmesidir. Diğer taraftan
kablolu veya kablosuz iletişim ile test sisteminden uzak
bir noktada doğrudan ya da web üzerinden testlerin
izlenmesi, gerektiğinde değişik güvenlik seviyelerine
göre kullanıcıların müdahalesi ile test parametrelerinin
kolaylıkla
değiştirilmesi
mümkündür.
Özellikle
laboratuvar ortamında test yapılması amacıyla söz konusu
özelliklere sahip kullanıcı gereksinimlerine uygun
simülatörler tasarlanması, komple simülatör satın
alınmasından daha verimli ve ekonomik olmaktadır.
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MÜŞTERİ KULLANIM PROFİLİNE GÖRE TAŞIT ELEMANLARI ÖMRÜNÜN
SONLU ELEMANLAR METODU İLE TESBİTİ
İbrahim KORKMAZ *,Arif Ş. ŞENER *, Rasim BOZKURT **
* TOFAŞ AR-GE Taşıt Geliştirme Servisi - BURSA
**
TEKNOTASARIM A.Ş. - BURSA
ÖZET
Bir ürünün veya ona ait alt parçaların dayanımında o ürüne ait çalışma koşulları önemli bir yer tutmaktadır. Ürünün maruz
kaldığı yükleme koşulları, ürünün hizmet edeceği yerdeki güvenilirlik ve müşteri beklentileri de dikkate alınarak ömür
tahminleri (veya hasarsızlık süresi) deneysel ve bilgisayar ortamında tespit edilmelidir. Müşteri beklentilerinden en önemli
olan uzun zaman diliminde üründe dayanımdır. Dayanımı etkileyen en önemli parametreler ise; malzeme , geometri ve
yükleme şartlarının fonksiyonu olan o pazara ait müşteri kullanım profili olmaktadır.
Bu çalışmada hafif bir ticari taşıta ait Türk müşteri kullanım profili anket yöntemi ile tespit edilip Türkiye yollarının
yorulma karakteristiğine ait çalışma koşulları yaklaşık 50 farklı yoldan toplanan veriler ile çıkartılmıştır. Bu toplanan
gerçek yol verilerinden taşıtın arka süspansiyon yayına ait olan kuvvet verileri “rainflow” metodu kullanılarak tekrarlı yük
çevrimleri elde edilmiştir. Parçanın sonlu elemanlar yönetimine göre yorulma analizi yapılmış ve buradan ömür değerleri
tespit edilmiştir. Ayrıca Palmgren-Miner kuralı ile hasar analizi yapılarak sonuçlar doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Türk müşterisi profili, Yaprak yay, Sonlu elemanlar analizi, Yorulma analizi, Palmgren-Miner
Kuralı
DEFINITION OF VEHICLE COMPONENT'S FATIGUE LIFE BASED ON FINITE ELEMENT METHOD
ACCORDING TO CUSTOMER USAGE PROFILE
ABSTRACT
For the service life of a product and its components, operational loading conditions are major importance. The life
prediction and the undamaged time of a vehicle component, which is effected by load spectrum, must determined by tests
and computer analysis, taking into account the customer usage as well as reliability requirements in which market
component operated. Durability of a vehicle (or any product ) for a long time is one of the most important of customer's
expects. The most important parameters that effect the durability of a component are material, geometry and customer usage
of market where the vehicle run which is a function of load spectrum.
In this study, the Turkish customer usage of a light commercial vehicle was defined doing a questionnaire on Turkish clients
and fatigue characteristics of Turkish roads were formed acquiring data approximately from 50 different road in Turkey.
The load spectrum was constructed by using the rain-flow statistical method on the force data of the leaf spring, which is
one of the acquired real data on the vehicle. Using FEA did fatigue analyses and then fatigue life of component was
determined. Moreover these damage analysis of the component was verified by Palmgren-Miner rule.
Key words: Turkish customer usage , Leaf spring , FEA , Fatigue Analysis, Palmgren-Miner Rule
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sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Günümüze kadar

1.GİRİŞ

müşteri kullanımını en iyi yansıtan metotlardan biri anket

Yaklaşık son 20 yıl içersinde otomotiv endüstrisinde

metodudur. Anket metodunda müşteri yol ve yük

rekabetten dolayı ürün geliştirme zamanının 5 yıldan 2
yıla kadar düşmüş olup,

kullanım bilgileri bir anketle tespit edilir ve daha sonra

otomotiv parçalarının yeni

ölçülen yol verileri, bu anket sayesinde hangi oranda

tasarımlarının devreye alınma süreleri de buna paralel

kullanılacağı hakkında temel oluşturulur(4,5).

olarak azaltmıştır. Bir geliştirilen üründe düşük ağırlık,
yüksek rijidlik, az yakıt sarfiyatı, konfor ve sürüşün yanı
sıra yüksek dayanımda olması ihtiyaç kılar (1).
Bu gereksinimler çok zaman alıcı ve maliyetli
olduğundan bunları bir arada sağlamak çok kolay
değildir. Bu sebeple yorulma ömrü tahminleri bir çok
taşıt üretici firmanın araştırma geliştirme faaliyetlerinin
esasını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretici
firmalar dayanım testlerinde şu

4 ana yöntemi

Şekil 1. Yorulmaya etkiyen ana parametreler

kullanmaktadırlar:
1.Sonlu elemanlar yöntemine dayalı bilgisayar destekli

Bu çalışmada hafif bir ticari taşıtın Türkiye şartlarında

yorulma analizleri.

anket metodu ile Türk müşterisi kullanım profili tespit

2. Test Rigi çalışmaları (Taşıtın çok yönlü olarak hidrolik

edildikten sonra, Türkiye'nin değişik yollarından elde

silindirler ile tahrik edilmesi)

edilen gerçek veriler Şekil2’de gösterilen birim uzama

3.Test banko çalışmaları (Tek parça yorulma testleri)

ölçer ile toplanmıştır.

4. Hızlandırılmış yol testleri
Tüm bu çalışmalar yapılsa dahi pazara ait müşteri
gereksinimleri (işletmekoşulları) bilinmesi gerekmektedir
(2,3,4,5). Şekil1'de gösterilen ürün geliştirme esnasında
dayanım testleri olarak adlandırdığımız bir malzemenin
yorulma dayanımı ürünün geometrisine, malzemesine ve
yük verisine bağlıdır (8,9).
Bu yük şartlarının nasıl bir prosedürle ve hangi
Şekil 2. Veri toplama amacıyla yaprak yay üzerindeki
birim uzama ölçer

büyüklükte uygulanacağı sorusu konunun en önemli
boyutudur (2,3,4,5). Çünkü daha önceki dayanım
çalışmalarına bakıldığında bir çok testler yapılmış olup

Birim uzama

örneğin

kullanılarak yükleme çevrimleri Türk müşterisi kullanım

Arnavut

kaldırımlarından,

çukurlardan

ve

verileri rainflow istatistiksel metodu

benzeri yollardan veriler toplanaraktan prosedürler

profiline

oluşturulmuştur. Zaman içerisinde yapılan çalışmalar

indirgenmiştir(6).

göstermiştir ki en iyi test prosedürlerini oluşturmada

gösterildiği gibi kısaca bir ürünün maruz kaldığı

müşteri kullanımını dikkate alan metotların en doğru

değişken
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göre

öngörülen
Rainflow

yüklemedeki

her

ömür
metodu
bir

miktarına
Şekil

tekrar

3

te

adedi

büyüklüğünün yanı sıra o çevrime

ait ortalama

Çalışmanın devamında geometrik model şartnameye

genliklerini de hesaba katan (aralık-ortalama) istatistiksel

uygun olarak kalibre edilerek ve taşıt üzerindeki çalışma

bir çevrim metodudur. Bu çalışmada diğer istatistiksel

şartları baz alınarak bilgisayar simülasyonu kurulmuştur.

çevrim metotlarına göre daha hassas bir sonuç verdiği

Yük

için rainflow metodu kullanılmıştır. (6)

elemanlar yöntemine kullanılarak yaprak yay üzerinde

verileri

kendi

içinde

sınıflandırılarak

sonlu

yorulma analizleri yapılmıştır. (3,10,13).
2.PARÇA MODELLEMESİ
2.1 Geometrik Modellemenin Oluşturulması
Geometrik model Gamma 3d-CMM diye bilinen

üç

boyutlu ölçüm cihazı kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil
5’ de gösterilen parça üzerinden 0.003 hassasiyetle 1000
yakın noktadan ölçüm yapılarak text formatında noktalar
bulutu tespit edilmiştir.
Şekil 3 : Rainflow histogramı
Üzerinde çalıştığımız parça S-N metoduna dayalı olarak
Palmgren-Miner kuralı ile bilgisayar ortamında analiz
edilmiştir(5,6). Parça yüksek çevrim adetlerine sahip
olduğundan

ve

yük

büyükleri

malzemenin

akma

gerilmesinin çok altında olduğundan dolayı Şekil4’te
gösterilen S-N metodu uygun görülmüştür.

Şekil 5. Gamma 3D cihazı ile yaprak yay
üzerinden nokta ölçümünün yapılması

Text formatında yaya ait koordinat bilgileri Pro-Engineer
yazılımına aktarılarak iki boyutlu geometrik model
oluşturulmuştur. Cad yazılımında oluşturulan “iges”
formatlı iki boyutlu model MSC/ PATRAN yazılımına
aktarılarak Şekil 6’da gösterilen üç boyutlu geometrik
model elde edilmiştir.

Şekil 4 S-N ve E-N Çevrimleri
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Şekil 6 Üç boyutlu geometrik model

Şekil 8. Sonlu elemanlar modeli

2.2 Sonlu Elemanlar Modeli Oluşturulması
2.3 Yaprak Yay Kalibrasyonu
Genel olarak veri toplama ve bilgisayarla analizlerde

Sonlu elemanlar modellemede, parça geometrik yapısına
en uygun olan

Şekil 7’de görülen altıyüzlü eleman

(Hexa) tipi kullanılmıştır. Bu eleman tipi ile düzgün

sistemlerin

yapılı eleman ağı (Isomesh) kurulmuştur. (7) .Sonlu

kalibrasyon çalışması yapılır (11,13). Bu çalışmada

elemanlar

oluşturulan sonlu elemanlar modelinin test düzeneğine

modeli

üzerinde

gerekli

düzenlemeler

doğru

çalıştığını

anlamak

amacıyla

uygunluğunu doğrulama için analizler yapılmıştır.

yapılarak kritik noktaların eleman sayıları artırılmıştır.

Kalibrasyon işlemi için Şekil 9`da gösterilen ilgili
firmanın test bankosundaki düzenek ve birim uzama
verileri kullanılmıştır.

Şekil 7. Modellemede kullanılan altıyüzlü
eleman tipi
Bu çalışmada Şekil8’de gösterilen sonlu elemanlar
modeli için 5728 adet altıyüzlü ( hexa ) eleman
kullanılmıştır. Bu elemanlar üzerinde de toplam 9156

Şekil 9 Yaprak yay kalibrasyon düzeneği

adet bağlama noktası oluşturulmuştur.
Test düzeneğinde yaprak yay her iki uçta serbest yönde
hareket

edebilecek

şekilde

yataklanmış ve yaprak yay
yerinden
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bir

piston

kayabilen

tekerleklere

arka aksa bağlandığı

vasıtasıyla

tahrik

edilmiştir.

Düzeneğin bilgisayardaki sınır şartları da Şekil 10’da

Kalibrasyon sonuçunda bilgisayar ortamındaki lineer

gösterildiği gibidir.

statik analizler ile gerçek şartlara % 93lük bir yaklaşım
sağlandığı görülmüştür.

Tablo 2. Sonlu elemanlar kalibrasyon sonuçları

Şekil 10 Kalibrasyon düzeneğine ait sınır ve
yük şartları

Uygulanan kuvvetler sonucu birim şekil değiştirmeler
aşağıdaki Tablo 1’de gösterildiği gibi bulunmuştur.
2.4 Taşıttaki Yaprak Yay Bağlantı Mekanizmasının
Bilgisayar Ortamında Simüle Edilmesi

Tablo1 1 Nolu birim uzama duyargası değerleri

Taşıttaki yaprak yayın mekanizması ile kalibrasyon
düzeneğinden (test bankosu) farkı; Şekil11’de gösterilen
küçük burç tarafındaki manivela kolu

ile şaseye

bağlanmasıdır. Bunun sonucunda yaprak yaya tekerlek
tarafından dik olarak iletilen kuvvet, yayın sağ tarafa
doğru kayarak uzamasına neden olmakta ve bilgisayar

Tablo 2’de görüldüğü gibi 1 nolu birim uzama
duyargasının bulunduğu noktada elde edilen birim uzama
değeri 1190 µε dur

Şekil 11.Taşıttaki mekanizmanın bilgisayar
simülasyon modeli
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analizlerinde 2.7 katı kuvvetin azalmasına neden olduğu

değeri Şekil 13’de gösterildiği

tespit edilmiştir.

ulaşmaktadır.

gibi 770 MPa‘a

3.YAPRAK YAY YORULMA ANALİZİ
3.1 Yorulma Analizi
Bilgisayar ortamında ise sonlu elemanlar teorisine dayalı
olarak yorulma analizinin yapılabilmesi için gerekli olan
parametreler Şekil 1‘de gösterildiği gibi ;geometrik
modele ait lineer statik analiz sonuçları, dinamik yük
değerleri ve malzeme özellikleridir. (10)
Şekil 13. En kritik andaki statik analiz sonuçları
Yaprak yay malzemesinin S-N eğrisi özelikleri şekil
14’te gösterilen

grafikte verilmiştir. Bu grafikte

gösterilen en büyük gerilme değeri malzemenin akma
gerilme

değerinin

oldukça

altındadır.

Bu

değer

malzemenin kopma gerilmesinin yarısına ulaşmaktadır.

Şekil 12. Kritik yol verisi

Türkiye de değişik yollardan yaprak yaydaki
uzama

duyargası

ile

toplanan

kuvvet

birim

verilerinin

büyüklükleri yaprak yay malzemesinin gerilme-birim
uzama eğrisindeki akma gerilmesinin çok altında

Şekil 14. Malzeme S-N eğri özellikleri

olduğundan dolayı S-N (yüksek çevrimli yorulma
metodu)

yorulma

metodunun

kullanılması

uygun

görülmüştür (8,9). Şekil 12’de gösterildiği gibi hasar

Araç statik ağırlığı ve en kritik yoldaki dinamik yük

etkisi en büyük olan yoldan toplanan dinamik yük

verilerinin superpoze edilerek normalize edilmiş 1 Km

verileri ile aracın ağırlığı ön gerilme olarak superpoze

lik rainflow eğrisi Şekil 15’de gösterildiği gibidir.

edildiğinde maksimum 4540 N yük elde edilmiştir. Bu
verilere göre yapılan statik analizde bulunan gerilme
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n i = i noktasında σ i gerilmesinde uygulanan yükün
çevrim miktarı .
N i = i noktasında σ i gerilmesinde uygulanan yükün
hasara sebep olması için gerekli çevrim adedi.
σ i = i çevriminde uygulanan gerilme .
Şekil 15. Araç ağırlığı dinamik verilere eklenerek
oluşturulan genel yol profili- 1 Km.

D i = i çevrimine tekabül eden yüke ait yorulma hasarın
büyüklüğü.

3.2 Palmgren-Miner Hasar Analizi
Di =

Gerçek hayatta sisteme uygulanan yükün büyüklüğü
değişkendir. Bir değişken yükten, sabit genlikli blok

ni
, Σ D i >= 1 olduğunda hasarı oluşur .
Ni

doğruların miktarı rainflow metodu ile çıkarıldıktan

Σ D i = 0,269705882 < 1

sonra sisteme uygulanan toplam hasar, değişik gerilme

4.SONUÇLAR

bloklarında uygulanan gerilmelere tekabül eden çevrim
Bu çalışmada daha önceden belirlenen bu taşıta ait Türk

sayılarının toplamı eğer o genliklerde hasara tekabül eden

müşteri kullanım profili ile derlenmiş veri kullanılmıştır.

çevrim sayılarının adedine bölümü bir veya birden büyük

Türkiye de toplanan tüm veriler içersinde genel kullanım

ise hasar meydana geldiğini ve bu ayrı genliklerde oluşan

profiline göre daha ağır olanı tespit edilerek yapının

hasarın lineer olarak toplanabildiğini gösterir . Bu metot

hasar sonuçları elde edilmiştir.

değişken genlikli ( random) yük tipleri için uygun sonuç
verir (10). Bu yaklaşımda kullanılan Miner eğrisi Şekil

MSC/Nastran programında yapılan lineer analizin bu tip

16’da gösterilmiştir.

yaprak yayda gerçeğe daha yakın sonuç verdiği
görülmüştür.
Bu tür yapıda uygulanan her iki sınır şartının(büyük burç
sabit kendi ekseninde dönebilen ve küçük burç hareketli
ile, arka yaprak yayın göbek sabit her iki küçük ve büyük
burç yatay eksende hareketli ) arasında etken bir fark
olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda
firmanın belirlediği ön görülen ömür değerine göre Türk
müşterisi profili kullanaraktan yaprak yayda yorulmadan
dolayı hasar olmadığı doğrulanmıştır. Miner kuralını
referans alarak yorulma hasarı doğrulanmıştır.

Şekil 16. Miner kuralının S-N eğrisinde gösterimi
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10-NWM Bishop, Sherratt F.’’ NAFEMS, ( 2000 ) (
Finite Element Based Fatigue Calculations )(
International Association for the Engineering Analysis
Community )

Bilgisayar analizleri ile yapılan yorulma analizlerinde
bulunan değer, test laboratuarında elde edilen değerle
paralellik arz ettiğinden yapılan bu hızlandırılmış
bilgisayar simülasyonun laboratuar çalışmalarından önce

11-NWH Bishop, Kerr Stuart, Caserio Alan ( 1999 ) ‘’
Using MSC Fatigue to Estimate

kullanılabileceği görülmüştür.
Bu çalışma göstermektedir ki; bu tür metodolojilerin

12-The Fatigue Damage Caused to Vibrating Automotive
Components ‘’,1 St MSC World- wide Automotive User
Conference

kullanılması hem ekonomiklik hem de uygun ürünün
pazara sunulmasını sağlamaktadır.

13-The Ncode book of Fatigue Theory ,‘( 2000 )’, Ncode
Technical Referance Book V:4.3. Document rel 1.0
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ÖZET:
Kademeli dolgulu benzin motorları uzun yıllardır güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu bağlamda direkt
püskürtmeli kademeli dolgulu motorlar, iki aşamalı yanma mekanizması ve çift döngülü yanma odası kavramları
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca çift döngülü yanma odası tasarımıyla ilgili 1.6 litrelik dört zamanlı bir motorun
modernizasyon çalışmalarından bazı deney sonuçları sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: kademeli dolgu, GDI, iki aşamada yanma, çift döngü

DEVELOPMENT OF A STRATIFIED CHARGED ENGINE WITH TWO STAGE
COMBUSTION MECHANISM
ABSTRACT:
Actuality of stratified charged spark ignition has been maintained for many years. In relation to these type of engines
gasoline direct injection (GDI), two stage combustion mechanism and twin swirl combustion concepts are introduced.
Some experimental results, using the twin swirl combustion chamber design in modernization project of 1.6 liter fourstroke engine, are given.
Keywords: stratified charge, GDI, two stage combustion, twin swirl

1. GİRİŞ
Otomobillerin büyük bir kısmı benzin motorları ile tahrik
edilmektedir. Performans, gürültü ve ağırlık açısından
dizel motorlarından daha avantajlı olan benzin motorları
sadece
yakıt
tüketimi
açısından
dezavantajlı
durumdadırlar. Bilindiği gibi bu motorlarda yakıt
tüketiminin daha yüksek olması, sıkıştırma oranının
optimum değerlerinden düşük olmasından ve kısmi yük
rejimlerinde dizellerde olduğu gibi çok fakir karışımların
kullanılamamasındandır. Bu açığı kapatmak için bu
motorların ilk piyasaya çıkışlarından beri motor üreticileri
büyük çabalar göstermektedirler. Çözüm yollarından biri
kademeli dolgulu (Stratified Charge) benzin
motorlarıdır ki, bunun ilk uygulaması 1918 yılında G.
Ricardo tarafından yapılmıştır. Bu uygulamada ateşleme

buji etrafında zengin, yanma odasının diğer bölgelerinde
ise fakir yakıt-hava karışımı sağlanmalıdır. Birçok
otomobil üreticisi (GM, Ford, Texaco, Wolkswagen,
BMW, Fiat, Honda, Mitsubishi, Toyota vb.) tarafından
kademeli dolgulu motorların farklı örneklerin uygulamaya
alınmasına rağmen, günümüze dek klasik motorlar gibi
yaygın olarak üretilememişlerdir. Bunun sebebi tüm yük
ve hız rejimlerinde buji etrafında kolaylıkla tutuşabilen
zengin karışım sağlayamamak ve fakir karışımı güvenilir
bir biçimde yakamamaktır. Bu sorunları çözmek için
yapılmış çalışmalar sonucu önerilmiş kademeli dolgulu
benzin motorları yakıt-hava karışım oluşumu ve yakılması
yöntemlerine göre iki tipe ayırmak mümkündür:
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a)

dizel motorlarında olduğu gibi, yakıtın doğrudan
yanma odasına püskürtülerek yakıt-hava karışımı

silindirin içinde oluşan benzin motorları (Direct
Injection SI Engine - GDI);
b) klasik benzin motorlarında olduğu gibi, yakıt-hava
karışımı silindirin dışında (emme manifoldunda)
oluşan ve tutuşması ön yanma oda yardımıyla
gerçekleşen kademeli dolgulu benzin motorları
(Pre-chamber Torch Ignition Stratified Charge
Engine).
Bildiride her iki tip kademeli dolgulu motorlar, İki
Aşamada Yanma Mekanizması ve İki Döngülü Yanma
Odasının özellikleri hakkında bilgiler ve 1,6 litrelik 8
supaplı FIAT 138 motorunun kademeli dolgu uygulaması
ile modernizasyonu çalışmaları anlatılmaktadır.
2. GDİ TİPLİ KADEMELİ DOLGULU MOTORLAR
Bilindiği gibi Mitsubishi firması en son gelişme olarak
GDI tipli motorun yeni örneğini 1996 yılından itibaren
piyasaya sürmüştür[1]. Şekil 1’de bu motorda yakıt-hava
karışım oluşumu şeması verilmiştir. Karşılaştırmak için
bu şekilde Azerbaycan Teknik Üniversitesinde (AzTÜ)
teklif edilerek 1978-82 yıllarda ABD, Japonya, Almanya,
İngiltere, Fransa ve İtalya’da patentleri alınmış GDI tipli
motorun da şeması gösterilmiştir[2]. Şekilden görüldüğü
gibi, her iki motorda piston üzerindeki yanma odası öyle
şekillendirilmiştir ki, 50 bar civarında basınçla silindire
püskürtülen benzin damlacıkları tüm yük rejimlerinde
ateşleme bujisi tarafına yönlendirilerek zengin karışım
oluşmasını sağlar. Bununla da yüke bağlı olarak hava
fazlalık katsayısı (HFK) λ=1,0...3,5 arasında değişmesi
sağlanır ve kısmı yük rejimlerinde, dizel motorlarında
olduğu gibi, çok fakir karşımlar kullanılabilir. Ayrıca bu
motorlarda yakıt havayla esasen sıkıştırma sürecinde
karıştırıldığı için benzin buharının kimyasal aktif hale
gelerek vuruntu yapması önlenmiş olur. Bu durumda
motorun sıkıştırma oranını optimum sınırlarına
(ε=11...12) dek artırma imkanı doğar. Böylece GDI tip
motorların klasik benzin motorları gibi
yüksek

performanslı, dizel motorları gibi ise yüksek verimli
olmaları sağlanabilir. Fakat her iki tip motor ile elde
edilmiş deney sonuçları göstermiştir ki, bu motorlarda
azot oksit (NOx) emisyonu direkt püskürtmeli dizellerdeki
seviyede, hidrokarbon (HC) emisyonu ise klasik benzin
motorları seviyesinde ve hatta iki-üç kat üstünde
olmaktadır[1,3]. Bu durum çevre kirliliği problemi ön
plana çıktığı günümüzde GDI motorların avantaj
taraflarını gölgede bırakarak daha efektif çözüm yolu
bulunmasını talep etmektedir. Bu kirleticilerin standart
değerlerini aşmamak için, Mitsubishi firması iki tip
katalizatör
(NO için absorbsiyon, HC için ise
oksidasyon) kullanmak zorunda kalmıştır. Maalesef yakıt
püskürtme sistemiyle katalizatörler arasında karmaşık
bilgisayar programının zorunlu olarak tatbik edilmesi ve
dizel motorlarındakine benzer çok pahalı ‘Common Rail’
elektronik benzin püskürtme sisteminin kullanımı,
motorun maliyetini önemli derecede artırdığından dolayı
ticari ölçülerde bu motorun yaygın olmadığı
görülmektedir. Bu yüzden 2001 yılından itibaren İTÜ ve
ODTÜ’de AzTÜ ile işbirliği kapsamında daha efektif
kademeli dolgulu benzin motoru geliştirmek için bilimsel
çalışmalar sürdürülmektedir. Aşağıda bu çalışmalar
hakkında bazı bilgiler sunulmaktadır.
3. İKİ AŞAMALI YANMA MEKANİZMASI
AzTÜ’de Rusya Bilimsel Akademisinin Kimyasal Fizik
Enstitüsü (Moskova) ve Varşova Teknik Üniversitesi
(Polonya) ile işbirliği kapsamında kademeli dolgulu
motorlarda yanma prosesinin özellikleri çeşitli fiziksel
modeller (“bomba”), hassas basınç kaptörleri ve
osiloskop, alev cephesini görüntüleyen hızlı fotoğraf
cihazı vb. kullanılarak detaylı bir şekilde incelenmiştir[4].
Bu çalışmalarla tespit edilmiştir ki, homojen yakıt-hava
karışımının yanmasından farklı olarak, kademeleştirilmiş
karışım iki aşamada yanmaktadır; önce dolgunun
zenginleştirilmiş, sonrasında ise fakirleştirilmiş kısmı

a) AzTÜ motoru[2]:1-enjektör, 2-kanal, 3-ön yanma
b) Mitsubishi motoru[1]: 1-yanma odası, 2-buji, 3odacığı ve buji, 4-piston, 5-hava döngüsü, 6-esas
enjektör
yanma odası,7-kanal
Şekil 1. GDI tipli motorlarda yakıt-hava karışım oluşumu şeması
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yanmaktadır. Şekil 2’de homojen ve kademeleştirilmiş
yakıt-hava karışımların yanma süresince anlık fotoğrafları
gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, homojen karışımın
yanması ile meydana çıkan yanma ürünleri (a) silindirik
yanma odasında tek bir bölge olarak, tabakalaştırılmış
karışım yanmasında (b) ise iki farklı bölge şeklinde (‘bir
yumurtada çift sarısı’ gibi) yer almaktadır. Sonuncu halde
sağdan sola doğru gelişmekte olan yanma süreci karışımın
zenginleştirilmiş kısmının yanması biter bitmez, yanma
odasının fakir karışım (veya sadece hava) olan bölgesinde
sanki daha hızla gelişen yeni bir yanma olayı meydana
gelmektedir. Basınç kaptörü ve osilloskopun yardımıyla
elde edilmiş grafiklerin karşılaştırılması ile (bak. Şekil 3)
homojen karışımla tabakalaştırılmış karışımın yanma
süreçlerinde basıncın değişim karakterinin de farklı
olduğu açıklamaktadır; genel HFK aynı olan
kademeleştirilmiş karışım yandığında hem basıncın
maksimum değeri, hem de basıncın artış hızı - basınç
gradyanı
(veya
yanma
hızı),
önemli
ölçüde
yükselmektedir. Burada vurgulanması gereken bir özellik
şudur ki, kademeleştirilmiş karışımın yanmasıyla elde
edilen bu pozitif sonuçlar yanma odasının bir yarısında
zengin karışım, diğer yarısında ise sadece temiz hava
yer aldığında maksimum değerlerine ulaşabilir.

Şekil 3. (a) Homojen ve (b) kademeleştirilmiş
karışımların yanma sonucu oluşan basıncın değişimi
oluşabilen 2C+O2=2CO stokiyometrik reaksiyonunda
C’nin CO’ya dek oksitleşmesi için bir mol O2 tüketilerek
iki mol CO oluşmaktadır. Böylece bu reaksiyonla karbon,
içerdiği ısı enerjisini tam olarak açığa çıkaramamış olsa
bile, sabit hacimde CO’nun mol sayısının aynı karbon (
C) ile elde edilebilecek CO2 mol sayısına kıyasla iki kat
artması yanma basıncını yükseltmektedir. H2’nin etkisiyle
aşırı hızla gerçekleşen yanma işleminin ikinci aşaması su
buharının (H2O) katkısı ile CO’nun da hızla yanıp
bitmesine, böylece C’nin geriye kalmış enerjisinin de tam
olarak açığa çıkmasına sebep olur. Bununla da aynı
yakıt/hava oranında kademeleştirilmiş karışımın iki
aşamalı yanma mekanizması ile yakılması yanma hızı
ve basıncının artırılması bakımından daha avantajlı
olduğu açıklanmıştır.
Teorik ve deneysel çalışmalar esasında şu da anlaşılmıştır
ki, kademeleştirilmiş karışımın iki aşamalı yanma
mekanizması, yanma hızı ve basıncını artırmasına
rağmen, NOx emisyonunu artırmaz, aksine oluşan NOx
miktarı, aynı bileşimli homojen karışımın yanmasıyla
oluşan NOx miktarına göre iki-üç kat düşüktür. Bunun
sebebi yanma sürecinin birinci aşamasında NOx oluşumu
için serbest oksijenin olmaması, ikinci aşamasında ise
yanma hızının yüksek olmasından dolayı NOx oluşumu
için yeterli zamanın olmamasıdır.

a) Homojen yanma

b) İki aşamada yanma
Şekil 2. Homojen ve kademeleştirilmiş yakıt-hava
karışımların yanma özellikleri
Fiziksel modelde elde edilmiş pozitif sonuçların sebebini
açıklamak için özel matematik modeller kullanılarak
incelemeler esasında tespit edilmiştir ki[5], birinci
aşamada zengin karışımın (λ=0,6-0,8) yanmasıyla oluşan
eksik yanma ürünleri karbon monoksit (CO) ve serbest
hidrojen (H2) ikinci aşamada hava ile (veya çok fakir
karışımla) karışarak yanma işlemini hızla sona erdirirler.
Birinci aşamada hava yetersizliği yüzünden

İki aşamalı yanma mekanizmasını gerçekleştirmek için
yapılmış olan çalışmalar İki Döngülü Yanma Odası
adlandırılan yeni bir çözüm yolunun bulunmasına imkan
vermiştir. Ayrıntıları [3, 6]’da verilmiş ve fiziksel
modelde gerçekleştirilmiş olan bu yanma prosesinin anlık
fotoğrafları Şekil 4’te gösterilmiştir. Bu yanma odasının
özelliği geometrisinin “8” benzerliğiyle iki bölgeye
ayrılmasıdır. Emme ve sıkıştırma süreçlerinde yanma
odasının bu bölgelerinde birbirinin tersine aynı hızda
dönen iki türbülanslı hareket oluşturulur. Yanma odasının
buji yerleşen sağ bölgesinde bileşimi λ=0,6...0,8 arasında
değişen zengin karışım, sol bölgesinde ise sadece hava
yer almaktadır. Her iki döngü aynı hız ve momentumla
döndüklerinden ateşleme anına dek birbirleriyle
karışmamaktadır. Dolayısıyla motorun tüm çalışma
rejimlerinde yakıt-hava karışımının tabakalaştırılması
sağlanmış olmaktadır. Döngüler emme zamanından
itibaren gerçekleştiği için yakıt-hava karışımı tek veya
çok noktalı seri elektronik püskürtme sistemi yardımıyla
manifoldda oluşturulmaktadır. Yani GDI tipli motorlarda
uygulanan çok pahalı ve. özel yakıt püskürtme sistemine
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burada gerek kalmamaktadır. Bu ise önemli bir faktör
olarak İki Döngülü Yanma Odasıyla çalışacak kademeli
dolgulu motorun seri üretimi için önemli bir avantajdır.
İki Döngülü Yanma Odasının diğer bir avantajı sıkıştırma
oranını
optimum
seviyelerine
dek
(ε=11...12)
artırıldığında
vuruntu
olayının
meydana
gele
bilmemesidir. Çünkü birinci aşamada zengin karışım
(λ=0,6-0,8) yakıldığı ve tüm yanma işleminin yüksek
hızla dönen türbülanslı hareket ortamında gerçekleştiği
için vuruntu olayı önlenmiş olur. Böylece, bir taraftan
motorun kısmı yük rejimlerinde genel bileşimi fakir olan
(λ>1,2...3,5) yakıt-hava karışımların, diğer taraftan ise
yüksek sıkıştırma oranının kullanılabilmesi söz konusu

emisyonunda %90 azalma sağlanmış, EURO-III
standardında belirlenen limit değerlerini sağlayan tip
onayı alınmıştır. Maalesef ikinci katalizatörün egzoz
sistemine ilave edilmesi ve buna bağlı olarak kontrol
ünitesinin fazla zenginleştirilmiş yakıt-hava karışımına
uygun kalibre edilmesi doğal olarak motorun performans
ve yakıt ekonomisinde %4 kadar düşüş gözlenmiştir. Bu
yüzden motorun sonraki geliştirilmesinde 2005 yılından
uygulamaya sunulacak EURO-IV standardına cevap
vermesi için daha efektif çözüm yolu bulmak
gerektirmiştir. Bu amaçla 2001 yılından itibaren ODTÜ,
İTÜ ve TOFAŞ’ta TÜBİTAK’ın desteği ile bahsedilen
motorun İki Döngülü Yanma Odası uygulanarak kademeli
dolgu prensibine dönüştürülmesi üzere Ar-Ge çalışmaları
başlanmıştır. Bu çalışmanın birinci aşamasında motorun
mevcut tek noktalı yakıt püskürtme sistemini
değiştirmeden,
yani
yakıt-hava
karışımı
kademeleştirilmeden, sadece İki Döngülü Yanma
Odasının “8” benzer geometrisinin performans ve
emisyon değerlerine etkisini araştırmak ve Ar-Ge
çalışmaların sonraki yol haritasını çizmek amacı ile yola
çıkılmıştır.

Şekil 4. İki Döngülü Yanma Odasında yanma prosesinin
anlık fotoğrafları
kademeli dolgulu motorun performans, ekonomik ve
emisyon göstergelerinin daha iyi olması için temel
sebeplerdir.
Özel tek silindirli bir deney düzeneğinde yapılmış olan bir
dizi testlerle de İki Döngülü Yanma Odası ile çalışan
benzin motorunun performans ve ekonomik verilerinin
yüksek, emisyon değerlerinin ise düşük olduğu tespit
edilmiştir[6]. Bu yüzden de kademeli dolgulu yeni benzin
motoru geliştirmek için önerilen yanma odası alternatif
çözüm olarak çok silindirli motorlarda da uygulanması
kararlaştırılmıştır.
4 İKİ DÖNGÜLÜ YANMA ODASI İLE
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
TOFAŞ tarafından 1,6 litre 8 supaplı tek noktadan
püskürtmeli bir benzin motorun emisyon değerlerinin
EURO-I standardından EURO-III standardına uygun hale
getirilmesi için önemli çalışmalar yapılmıştır[7]. Bu
çalışmalarla motorun egzoz sistemine ikinci bir üç-yollu
katalitik dönüştürücü (katalizatör) ilave edilmiş, yakıt
püskürtme
sisteminin
emisyon
ve
performans
optimizasyonu yapılarak, motorun elektronik kontrol
ünitesi yeniden kalibre edilmiştir. Sonuçta CO emisyon
değerlerinde %42, HC emisyonunda %43, NOx

Şekil 5. TOFAŞ motorun İki Döngülü Yanma Odası olan
silindirler kapağının fotoğrafı.
Şekil 5’ te İki Döngülü Yanma Odasına sahip söz konusu
motorun silindir kapağının fotoğrafı gösterilmiştir.
TOFAŞ’taki deney düzeneği[7] kullanılarak bu yanma
odası ile donatılmış motorun çeşitli yük ve hız
rejimlerinde minimum yakıt tüketimine göre optimum
yük ve hız karakteristikleri belirlenmiştir. Karşılaştırmak
için aynı tip karakteristikler standart yanma odası olan
başka bir silindir kapağı kullanılarak da çıkarılmıştır.
Sıkıştırma oranı her iki kapakla yaklaşık aynı olup
standart seviyede (ε=9,2) tutulmuştur.
Şekil 6’da şehir içi trafiğinde en çok kullanılan kısmi yük
rejiminde λ’ya bağlı olarak motor performansı (efektif
güç Ne ve özgül yakıt tüketimi be) ve emisyon (karbon
monoksit CO ve Hidrokarbon HC) değerlerinin değişimi
gösterilmiştir. Buradan görüldüğü gibi, tek noktalı
enjeksiyon sistemiyle silindire giren homojen karışımın
bile iki türbülanslı döngü ortamında yanması daha fakir
karışımların kullanılmasına imkan sağlayarak yanma
işleminin etkinliğini artırmaktadır. İki Döngülü Yanma
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yüksek hız rejimlerinde volümetrik verimin yükseltmek
için
yakıt-hava
karışımının
kademeleştirilmesini
sağlayacak hem emme manifoldu ve yanma oda
geometrisinde uygun değişimler yapmayı, hem de çok
noktalı enjeksiyonlu yakıt püskürtme sisteminin
kullanılmasını öngörmektedir.
450
400
be, g/kWh

Odasıyla gösterilen yük rejiminde minimum yakıt
tüketimi (be=385 g/kWh) hava fazlalık katsayısının
λ=1,05 değerinde elde edilmiş, standart yanma odası
kullanıldığında ise (be)min=405 g/kWh olarak (yani yakıt
tüketimi 20 g/kWh fazladır) bu değer λ=1,0 olarak elde
edilmiştir. Yanma prosesi etkinliğinin yükselmesiyle aynı
HFK’na sahip karışım kullanıldığında motor gücü
artırılmış, CO ve HC emisyonları da önemli ölçüde
düşürülmüştür (maalesef, bu deneylerde cihazın
olmamasından dolayı NOx emisyonu ölçülmemiştir). Bu
pozitif değişimler diğer yük ve hız rejimlerinde de elde
edilmiştir.

be
1,052-Döngülü
1,10 YO'lu
1,15 motor
1,20
Standart YO'lu motor
Hava
Fazlalık Katsayısı, λ
Series3

1,25

CO, %

0,04

300
1,30
20
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1,00
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0,6
125
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100

65

1,0

45
HC
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25

CO

0,0
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25

50
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%

Şekil 7. Minimum yakıt tüketimine göre motorun
optimum yük karakteristiklerinin karşılaştırılması.

CO
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15
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25

0
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Şekil 7’de motorun minimum yakıt tüketimini sağlayan
yüklerde optimum karakteristikleri karşılaştırılmıştır.
Buradan görüldüğü gibi, motor İki Döngülü Yanma Odası
ile çalıştığında tüm yük rejimlerinde daha fakir karışımlar
(λ>1,0) kullanmak gerekmektedir. Bu ise özgül yakıt
tüketiminin (be) düşmesine, tam ve çok düşük yük (<%25)
rejimlerde ise emisyon değerlerinin azalmasına neden
olmaktadır.
Şekil 8’de motorun tam yükte güç ve moment eğrileri
karşılaştırılmıştır. Buradan görüldüğü gibi, devir sayısı
n=5000 d/dak dek değiştiğinde motorun performans (güç
Ne ve moment Me) değerleri İki Döngülü Yanma Oda
kullanıldığında daha yüksek olmaktadır. Hız rejimi
n=5000-6250 d/dak aralığında değiştiğinde gücün düştüğü
görülmekte ki, bu da ilk versiyon yanma oda geometrisi
motorun volümetrik veriminin bu rejimlerde azalmasını
sağladığından dolayıdır. Bununla bile İki Döngülü Yanma
Odası ile sadece homojen karışım kullanılarak elde edilen
sonuçlar bu yöntemin efektif olduğunu açık olarak ortaya
çıkarmaktadır. Bir sonraki uygulama çalışmaları İki
Aşamalı Yanma Mekanizmasını geçekleştirmek ve

Ne, BG

Şekil 6. Kısmı yük rejiminde (%25) HFK’na bağlı olarak
motor performans ve emisyon değerlerinin değişimi.
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Şekil 8. Tam güç-moment eğrilerin karşılaştırılması.

5. SONUÇLAR
1.
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Benzin motorların geliştirilmesi yüksek performans
ve veriminin yanı sıra egzoz gaz emisyonlarının da
düşük olmasını talep etmektedir. Günümüzde mevcut
olan çok noktalı yakıt püskürtme ve üç fonksiyonlu
katalizatör sistemleri gelişmelerini tamamlamak
üzeredir
ve
yeni
yöntemlere
gereksinim
duyulmaktadır. Bu bakımdan kademeli dolgulu

Me, Nm
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0

HC, ppm
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be, g/kWh

10

0,8
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λ

350

%25 Yük, n = 3100 d/dak
20

1,4
λ

2-Döngülü YO'lu motor
Standart YO'lu motor
Series2

benzin motorları yeniden bilim
sanayicilerin dikkatini çekmektedir.
2.

3.

adamları

ve

Otomobillerde fazla kullanılan kısmı yük rejimlerinde
fakir yakıt-hava karışımı ile çalışmaya imkan
sağlayan kademeli dolgulu benzin motorlarının
günümüze dek seri üretilmemesinin nedeni tüm
çalışma
rejimlerinde
yakıt-hava
karışımının
tabakalaştırılmasının zor olmasıdır. Bu sorunu
çözmek için İki Aşamalı Yanma Mekanizmasını
gerçekleştirebilen İki Döngülü Yanma Odası
önerilmiştir. Fiziksel, matematik ve tek silindirli
motor deney düzeneğinin kullanımı ile bu yanma
mekanizmasının motor performans ve verimini daha
fazla artırmasının yanı sıra egzoz gaz emisyon
değerlerin önemli ölçüde düşürmekte etkin olduğu
tespit edilmiştir.

[6] Mehdiyev, R.I., Wolanski, P., Bi-Modal Combustion
Chamber for a Stratifield Charge
Engine,// “Advances
in Combustion”, SAE-2000-01-0196, p.p.53-61 (2000).
[7] Güdü,T., Schiavuzzı, R., Ayhaner , M., Alankuş, O.B.,
Tek noktadan püskürtmeli 1.6 litre benzinli faz 1 motorun
faz 3 seviyesine getirilmesi. OTEKON’02 Kongre Kitabı,
Bursa, sayfa 227-232 (2002).

ODTÜ, İTÜ-AzTÜ ve TOFAŞ’ta TÜBİTAK’ın
desteği ile 1,6 litre 8 supaplı bir benzin motorunun
kademeli dolgu prensibi ile modernizasyonu için
sürdürülmekte olan çalışmalarda amaç bu motorda
İki Aşamalı Yanma Mekanizmasını uygulamaktır.
Yapılmış olan ilk deneylerle elde edilmiş olumlu
sonuçlar motorun performans ve ekonomik
göstergelerinin iyileştirilmesinin yanı sıra emisyon
değerlerinin de EURO-IV standardına çekilmesi için
zemin yaratmaktadır.
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ÖZET
Günümüzde mevcut Direkt Püskürtmeli dizel motorlarında kullanılan çok yüksek basınçlı elektronik kontrollü yakıt
püskürtme sistemleriyle gerçekleştirilen yakıt-hava karışımı ve yanma işlemlerinde motorun yakıt ekonomisi
iyileştirilerek is oluşumu azaltıldığında, azot oksit (NOx) ve gürültü emisyonları sınır değerleri aşabilmektedir. Bildiride
bu problemin çözüm yolunu bulmak ve Türkiye’de üretilmekte olan dizel motorların EURO-II ve EURO-III emisyon
standartlarını sağlayabilmek amacıyla yapılmış teorik ve deneysel çalışmalar sunulmuş ve önerilen yeni bir yanma odası
hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar kelimeler : Dizel Motoru; Yanma Odası; NOx ve İs Emisyonları; Gürültü.

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE AND LOW EMISSION COMBUSTION
CHAMBER FOR LOCALLY PRODUCTION DIESEL ENGINES
ABSTRACT
Controlling mixture formation and combustion processes in todays direct injection diesel engines by using electronic
high pressure fuel injection systems improves fuel economy and performance but also increases formation of NOx,
smoke and noise emissions. In this study a new combustion chamber offered to find a solution to this problem and
theoritical and experimental work are presented to develop the diesel engines that are made in Turkey to get the Euro-II
and Euro-III emission standarts. Also brief information is given about the offered chombustion chamber.
Key words: Diesel Engines; Combustion Chamber; NOx and Smoke Emissions, Noise.
1.

GİRİŞ

Dizel motorları, kullanılan yakıtın ucuz olması ve yüksek
verimleri nedeniyle ulaşım ve taşıma sektöründeki
araçlarda (kamyon, otobüs, traktör, lokomotif, gemi vb.)
ve iş makinelerinde günümüze değin rakipsiz güç
üreticileri olarak kullanılmaktadır. Yüz yılı aşkın bir süre
içinde sürekli geliştirilmekte olan dizel motorlarının
günümüzde çözülmesi gereken esas problemi is, NOx ve
Gürültü emisyonlarını, emisyon standartlarının altında
tutarak silindir başına düşen gücün artırılmasıdır. Bu
problemi çözmek için dizel motoru üreten firmalar bir çok

yakıt-hava karışımı oluşum yöntemleri ve bu yöntemlere
uygun yanma odası geometrileri önermişlerdir. BOSCH,
SIEMENS, DELPHI vb. gibi başlıca firmalar tarafından
son yıllarda geliştirilen Common-Rail sistemi (Ortak
Yollu Elektronik Yakıt Püskürtme Sistemi) ile dizel
motorları, ticari amaçlı yolcu ve yük taşıtlarına ilaveten,
binek otomobillerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ancak Common-Rail sistemi oldukça pahalı olup mevcut
motorlardaki uygulamasının devam etmesi yüksek
maliyetli Ar-Ge çalışmaları gerektirmektedir[1]. Bu
yüzden, 2005 yılından itibaren Türkiye’de yürürlüğe
girecek olan EURO-II emisyon standardına uyum
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motor verimi, yanma basıncı, NO ve Gürültü
emisyonlarına etkisini incelemek ve performans ve
emisyon bakımından daha uygun bir yanma kanunu elde
etmek için bir matematik model oluşturulmuştur.
Ayrıntıları [2]’de verilen modelde ısı açığa çıkma hızını
hesaplamak için Vibe fonksiyonu, NO oluşumu için
Zeldoviç’in difuzyonlu yanma ve azot oksit oluşum
mekanizmaları, gürültü için Russell’in yanma sırasındaki
basınç artış gradyanı ile motor gürültüsü arasında deney
sonuçlarından elde edilmiş bağıntısı kullanılarak, dizel
motorunda iş çevrimi çeşitli açılardan analiz edilebilir. Bu
matematik modelden yararlanarak 4 silindirli doğal emişli
bir dizel motorunda (Çap/Strok=100/100 mm, Sıkıştırma
Oranı=16,8) yanma hızının motor performansı, verimi ve
emisyon değerleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şekil
1’de
“Yanma
Kanunu”nu
belirleyen
Vibe
fonksiyonundaki üstel parametrenin iki farklı değeri için
(m=0 ve m=1,5) Krank Mili Açısına (KMA) bağlı olarak

sağlamak için, daha ucuz ve uygulanması daha az zaman
alan yöntemlerin önerilmesi halen bilimsel çalışmaların
gündemindedir.
Bu çalışmada: direkt püskürtmeli dizel motorlarında
yanma odasına çok yüksek basınçta yakıt püskürtülmesi
durumunda (Common-Rail vb. yüksek basınçlı
sistemlerde olduğu gibi) oluşan aşırı hızlı yanma
işleminin neden olduğu problemler, bunların çözülmesi
için yapılan teorik ve deneysel çalışmalar ve mevcut dizel
motorlarının kısa zamanda ve düşük maliyetlerle EUROII (hatta EURO-III) standardına göre geliştirilmesi için
önerilen yeni bir yanma odası hakkında bilgiler
verilmektedir.
TEORİK İNCELEMELER

Bu çalışmanın teorik bölümünde yanma sürecinde yakıtın
yanma hızının (diğer bir deyişle ısı açığa çıkma hızının)

Tablo 1. Matematik model hesaplamalarına göre yanma hızının motor karakteristiklerine ve egzoz
emisyonlarına etkisi.
Yanma
hızı
aşırı
normal

m

ηe

pe

NO

0
1,5

0,38
0,35

MPa
0,749
0,689

ppm
1446
639

Gürültü

(dp/d a ) max

p max

Ne

be

dB(A)
95,0
91,5

MPa/ KMA
0,78
0,44

o

MPa
11,3
9,1

kW
47,1
43,3

g/kWh
222
241

12

2,4
m = 0 (aşırı hızlı yanma)

10

m = 1,5 (no rmal hızlı yanma)

p

2
1,6
1,4
1,2

6

1
4

0,8

"Yanma Kanunu" x

1,8

8

p , MPa

2,2

0,6

x

0,4

2

0,2
0
3300

320

T , T Y, K

3000

o
340Yanma Karakterinin 360
(m ) etkisi (θ = 20 KMA,380
λ = 1.55,
TDC
a,T oKMA
Y

n = 2400 d/d) 400

0
420
5000
4500

2700

4000

2400

3500

2100

3000
T

1800

2500

1500

2000

1200

1500

900

1000

NO

600
300
320

500
340

360
TDC

380

400

NO , ppm

2.

0
420

α, oKMA

Şekil 1. Motorun silindir içi parametrelerin Aşırı Hızlı (m=0) ve Normal Hızlı (m=1,5) yanma işlemlerinde
KMA’ya bağlı olarak değişimi.
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yanan yakıt oranının (x), silindir basıncının (p), ortalama
ve yerel sıcaklıkların (T, Ty) ve azot oksitin (NO) değişimi
gösterilmiştir. Her iki durumda da yanma odasında oluşan
yakıt-hava
karışımının
hava
fazlalık
katsayısı
λ=1,55,püskürtme avansı θ=200 KMA ve motor hızı
n=2400 d/dak seviyelerinde tutulmuştur. Önerilen
matematik model ile hesaplanan efektif verimin
(ηe),ortalama efektif basıncın (pe), azot oksit emisyonunun
(NO), gürültünün (Gürültü), yanma basıncının (pmax) ve
basınç gradyanının (dp/dα)max maksimum değerleri iki
farklı yanma hızı için Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1 ve Şekil 1’den görüldüğü gibi önerilen model ile
yapılan hesaplamalara göre aşırı hızlı (m=0) yanma
kanunu kullanıldığında (bu tip yanma direkt püskürtmeli
dizellerde yüksek püskürtme basınçlı (>1100 bar)
püskürtme sistemleri kullanıldığında gerçekleşir) motorun
peformans göstergeleri olan ortalama efektif basınç ve
efektif güç (pe=0,749 MPa, Ne=47 kW) ve ekonomi
göstergesi olan özgül yakıt tüketimi ve efektif verim
(be=222 g/kWsaat ve ηe=0,38) en yüksek değerlerine
ulaşmasına rağmen, NO oluşumu, motor gürültüsü ve
motor ömrünü azaltan en etkin faktör sayılan maksimum
yanma basıncı ve basınç gradyanı aşırı ölçüde
artmaktadır. Normal hızlı (m=1,5) yanma halinde yanma
sürecinin başlangıcında az miktarda yakıt yandığı için
yanma işlemi üst ölü nokta (ÜÖN)’dan sonraya kayarak
genişleme sürecine sarkar. Bu yüzden motorun gücü ve
yakıt tüketimi %8 civarında kötüleşmesine rağmen
(Ne=47 kW’den 43 kW’ye azalır, be=222 g/kWsaat’tan 241
g/kWsaat’a artar), maksimum yanma basıncı %20
(pmax=11,3 MPa’ den 9,1 MPa değerine), basınç gradyanı
%43 [(dp/da)max=0,78MPa/oKMA’dan 0,44 MPa/oKMA
değerine], gürültü %3,7 (Gürültü=95 dB(A)’dan 91,5

dB(A) değerine) ve azot oksit emisyonu ise 2,2 kat
(NO=1446 ppm’den 639 ppm değerine) azalmaktadır. Bu
karşılaştırmadan anlaşılabileceği gibi performans ve
ekonomi faktörlerine göre egzoz gaz emisyon faktörlerine
öncelik verilirse NO ve Gürültü emisyonlarını
standartların öngördüğü sınır değerlerde tutabilmek ancak
ancak normal hızlı yanma kanunu (m=1,5) ile
gerçekleştirilebilir.
Bazı üretici firmalar, Common-Rail sistemli ağır vasıta
motorlarında maliyeti düşürmek amacıyla, EGR ve
katalizatör gibi ek sistemlerden vazgeçebilmektedirler. Bu
durumda EURO-II ve EURO III egzoz emisyon
standartlarını sağlamak için geçici ara bir çözüm yolu
olarak ve güçte bir azalmayı ve yakıt tüketiminde bir
artışı göze alarak, yakıt püskürtme avansının değeri çok
düşük (hatta eksi değerlerde) seçilerek EURO-II ve
EURO III standartları sağlanabilir. Şekil 2’de söz konusu
olan motorda aşırı ve normal hızlı yanma kanunları (m=0
ve m=1,5) kullanıldığında yakıtın tutuşma açısına (θ)
bağlı olarak hesaplanmış performans ve emisyon
değerlerinin değişimi gösterilmiştir. Buradan görüldüğü
gibi, her iki durumda da θ azaldıkça (tutuşma
geciktirildikçe) NOx ve Gürültü emisyonları genellikle
azalmakta, ancak motorun performans (pe) ve yakıt
ekonomisi (be) çok kötüleşmektedir. Bu karşılaştırmada
vurgulanması gereken önemli bir nokta, θ=25oKMA
açısında, her iki durumda da yaklaşık aynı performans ve
yakıt ekonomisi değerleri hesaplanırken, normal hızlı
yanmadaki hesaplama sonuçlarında NO %44 (1570
ppm’den 877 ppm değerine), Gürültü %1 [92 dB(A)’dan
91 dB(A) değerine] oranında düşük çıkmaktadır. Bu
hesaplama sonuçlarına göre özellikle yüksek dönme

Şekil 2. Aşırı ve normal hızlı yanma gerçekleştirildiğinde motorun performans ve emisyon değerlerinin
tutuşma açısına bağlı olarak değişimi.
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sayıları ve yüklerde motorun performans ve yakıt
ekonomisinde fazla kayıplar oluşturmadan emisyon
değerlerini standartların öngördüğü sınırlara indirmek için
normal hızlı yanma mekanizması daha avantajlı
görülmektedir. Örneğin normal yanma kanunu, eski bir
yöntem olarak, M.A.N. M yöntemi kullanıldığında
gerçekleştirilebilir. M.A.N. M yönteminde yakıtın büyük
bir kısmı (%95’e kadar) hava ile karışmadan önce yanma
odası duvarına sıvanarak piston oyuğunun sıcak
yüzeyinde daha düşük sıcaklıkta, ancak daha hızlı
buharlaşmaktadır. Yakıtın geride kalan kısmı ise daha
küçük tutuşma gecikmesi sağlayarak yanmanın aniden
gerçekleşmesi önlenmektedir [3]. Ayrıca bir veya iki
delikli enjektör yardımıyla düşük basınçta (15-25 MPa)
ve hava döngüsü yönünde teğetsel olarak püskürtülen
yakıt, sıcaklığı sıkıştırılmış hava sıcaklığından yaklaşık
iki kat daha düşük olan yanma odası duvarına
sıvandığından, piroliz işlemi (parçalanma ile serbest C ve
İs oluşumu) çok daha az olur. Bu sayede, yakıtı
sıkıştırılmış hava ortamında buharlaştıran direkt
püskürtmeli dizellerden farklı olarak, M.A.N. M
motorunda İs ve NO emisyonlarında iyileşmeler
sağlanmıştır. Ancak bu iyileşmeler mevcut emisyon
standartlarının öngördüğü sınırları sağlayamadığı için
günümüzde M.A.N. M yanma odalı dizel motorları imal
edilmemektedir. Bu yüzden alternatif çözüm yolu olarak
tarafımızdan hem direkt püskürtmeli, hem de M.A.N. M
yanma odalı dizellerin avantajlı yönlerini içinde
bulunduran yeni bir yanma odası geliştirilmiştir. Bu
odanın özellikleri ve deneysel uygulama çalışmaları
hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.
3.

odasında sıkıştırılan havanın düşey ve yatay
doğrultudaki akış hızları uygun olarak seçilmelidir.

Şekil 3. Direkt püskürtmeli dizelin standart (A) ve yeni
(B) yanma odalarının fotoğrafları.
Önerilen yanma odasının verimliliğini kanıtlamak için
İTÜ Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarında bir deney
düzeneği kurulmuştur (Şekil 4).

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Eski Sovyet Birliğinde içten yanmalı motorlar konusunda
bilimsel çalışmalar yapan ünlü enstitüler ve sanayi
merkezleri ile Azerbaycan Teknik Üniversitesinin 40 yılı
aşkın işbirliğiyle ve son yıllarda İTÜ Makina Fakültesi
Otomotiv Anabilim Dalı’nda yapılmış olan çalışmalar
sonucunda, direkt püskürtmeli dizeller için tarafımızdan
yeni bir yanma odası önerilmiştir. Önerilen bu yeni
yanma odası ile silindirik duvarlı standart yanma odasının
fotoğrafı Şekil 3’te gösterilmiştir. Buradan görüldüğü
gibi, yeni yanma odasının duvarı konik geometriye
sahiptir. Burada esas olarak iki amaç gözetilmektedir:
1.
2.

Püskürtülen yakıtın yaklaşık yarısının (%50)
tutuşmadan önce yanma odası duvarlarına
sıvanmasını sağlamak,
Pistonun sıkıştırma alanını artırarak yanma
odasına sıkıştırılan havanın türbülans şiddetini
belli bir ölçüde artırmak.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için; yanma odası
duvarının koniklik açısı, enjektör delik sayısı ve çapı,
enjektör delik ekseninin yönü, enjektör memesinin
yanma odası merkezine göre pozisyonu, püskürtme
basıncı ve buna bağlı olarak sıkıştırma sürecinde yanma

Şekil 4. Motor testi için hazırlanmış özel deney
düzeneğinin görünümü (İTÜ Motorlar ve Taşıtlar
Laboratuarı)
Bu deney düzeneği motorun efektif büyüklerinin yanı
sıra, tüm emisyon değerlerini ölçebilen cihazlar ile
donatılmıştır. Her iki tip yanma odası kullanılarak motor
maksimum güç ve moment hızlarında (n=2400 d/dak ve
1600 d/dak) çeşitli ortalama efektif basınçlar için
yüklenmiştir Motorun performansı ile emisyonları
arasındaki
ilişki
sonuçların
karşılaştırılmasıyla
değerlendirilmiştir. Örneğin Tablo 2 ve Şekil 5’te
motorun ortalama efektif basıncına (pe), başka bir deyimle
yüküne, bağlı olarak indike (indike verim teorik olarak
termodinamik çevrim hesabından çıkarılmıştır) ve efektif
verimler (ηi ve ηe), efektif güç (Ne) ve özgül yakıt
tüketimi (be) ile NOx ve İs emisyonlarının değişimi
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karşılaştırılmıştır. Her iki deneyde püskürtme avansı
yaklaşık aynı değerlerde tutulmuştur. Tablo 2 ve Şekil
5’de verilmiş değer ve grafiklerden görüldüğü gibi, tam
yük rejiminde önerilen yanma odası motorun maksimum
gücünü %2 civarında artırıp (Ne=45,5 kW’den 46,36 kW
değerine), özgül yakıt tüketimini %4 azaltmıştır (be=246
g/kWsaat’tan 236 g/kWsaat değerine). Ayrıca tüm kısmi
yük rejimlerinde ise motorun yüksek indike (ηi) ve efektif
(ηe) verimlerle çalışmasını sağlayarak NOx ve İs
emisyonlarını oldukça düşürmüştür. Önerilen yanma
odası kullanıldığında NOx’in azalmasının nedeni
püskürtülen yakıtın bir kısmının yanma odası duvarına

sıvanmasıyla yanma hızının düşürülmesi olup, İs’in
azalması ise, yukarıda değinildiği gibi, duvara sıvanan
yakıtın yanma odası duvarındaki nispeten düşük sıcaklıkla
buharlaşmasından dolayı daha az piroliz işlemine maruz
kalarak serbest C’ nun oluşmaması ve böylece yakıtın
hidrokarbon
yapısı
değişmeden
yanmanın
gerçekleşmesidir. Daha önce de bahsedildiği gibi, bu
durumda yanma hızı azalmasına rağmen is emisyonu da
azalmaktadır. Benzer şekilde 2002 yılında Almanya’da
[4] ve 60’lı yıllarda Rusya Federasyonu’nun SankPetirsburk
şehrindeki
Merkezi
Dizel

Tablo 2. Motorun yüküne bağlı olarak motor karakteristikleri ve egzoz emisyonlarının değişimi

Yanma
odası

λ

ηi

ηe

[-]

[-]

[-]

[MPa] [kW] [g/kWsaat] [ppm] [Bosch]

standart

1,5

0,46

0,34

0,720

45,5

246

1500

2,9

önerilen

1,5

0,48

0,36

0,738

46,4

236

1230

1,9

pe

Ne

be

NOx

İs

0,75

600
550

0,60

450

ηi, ηe

ηi

400

0,45
ηe

350
300

0,30

be

250
200
1600

0,15
0,0

0,1

0,3

0,4

0,5

0,6

Ortalama
Efektif Basınç, MPa
Önerilen Yanma
Odası
Standart Yanma Odası
Is onerilen

1400
1200
NO x, ppm

0,2

0,7

0,8

3,5
3,0

NO x

2,5

1000

2,0
İs

800

1,5

600

1,0

400

0,5

200

İs, Bosch

be, g/kWh

500

0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

p e, MPa

Şekil 5. Yüke (ortalama efektif basınca, pe) bağlı olarak motorun performans ve emisyon değerlerinin
değişimi
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Enstitüsünde [5] silindire püskürtülen yakıtın bir kısmının
yanma odası duvarına sıvanmasıyla gerçekleştirilen
karışım oluşumu yöntemleri uygulanarak benzer olumlu
sonuçlara varılmıştır. Bu durum ise önerilmiş yanma
odasıyla elde ettiğimiz deney sonuçlarının güvenilirliğini
göstermektedir.
Açıkça bilinmektedir ki, herhangi bir yolla (örneğin yakıt
püskürtme basıncının veya avansının değiştirilmesiyle)
yanma hızını değiştirerek NOx ve is emisyonları
arasındaki ilişkinin bağıntısını elde etmek mümkündür.
Şekil 6’da söz konusu olan motorun standart ve önerilmiş
yanma odalarıyla tam güç ve hız rejiminde (n=2400
d/dak) bu emisyonlar arasındaki bağıntının grafiği
gösterilmiştir. Bu grafikten görüldüğü gibi, her iki yanma
odasında da NOx emisyonunun düşürülmesi doğal olarak
is emisyonunun hızla artmasına neden olmaktadır. Fakat
aynı miktar is oluşumu için önerilen yanma odasında
oluşan NOx emisyonu oldukça düşüktür. Örneğin is=1,5
Bosch değerine karşılık gelen NOx emisyonundaki düşüş 2
kat civarındadır (1800 ppm değerinden 830 ppm değerine
düşmüştür). Şekil 6’da deneyi yapılan motor üzerinde
yapılan ölçümler esas alınarak gücü 37 – 75 kW aralarında
değişen traktör ve stasyoner motorlar için uygulanan
EURO standartlarının (2000/25/EC) yaklaşık olarak ppm
cinsinden sınırları da gösterilmiştir. Buradan görüldüğü

gibi, standart yanma odası kullanılarak egzoz emisyonları
en fazla EURO II standardı seviyesine kadar
düşürülebilmektedir. Bununla birlikte EURO I standardı
sağlandığında yakıt tüketimi aynı kalırken maksimum
güçte %5 civarında düşüş olmakta, EURO II standardı
sağlandığında ise hem yakıt tüketiminde %5-6, hem de
güçte %10’a varan kötüleşme gözlenilmektedir. Önerilmiş
yanma odası bu bakımdan daha avantajlıdır ve EURO III
standardını sağlama kapasitesine sahip görünmektedir.
Eğer bu yanma odası ile EURO II standardı uygulanırsa
motorun maksimum gücü teknik şartnamede gösterilmiş
değerler seviyesinde kalırken (Ne=45,5 kW), yakıt
tüketimi artmayıp, aksine %4 civarında azalmaktadır
(be=246 g/kWsaat iken 236 g/kWsaat olur). EURO III
standardı uygulandığında ise güçte bir miktar düşüş
(Ne=45,5 kW iken 43,5 kW olur) gözlenilirken yakıt
tüketiminde %2,5’a varan iyileşme sağlanılacaktır
(be=246 g/kWsaat iken 240 g/kWsaat olur).
Önerilen bu yeni yanma odası ile elde edilmiş olumlu
sonuçlar sayesinde, Türkiye’de üretilmekte olan mekanik
yakıt püskürtme sistemli motorların ekonomi değerlerinde
iyileşmeler sağlamak ve bu motorları EURO II ve EURO
III standartlarının öngördüğü seviyelere getirmenin
mümkün olacağı söylenebilir.

2000
Standart YO
970

1800

NOx, ppm

.

1600

Önerilen YO
740

1400
İs sınırı

1200
1000

EURO I

800

EURO II

600

EURO III

400
200
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

İs, Bosch

Şekil 6. Motorun maksimum güç rejiminde ölçülmüş NOx ve İs emisyonların bağlantı grafiği.
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4.

SONUÇLAR

1. Yapılan
deneysel
incelemeler
neticesinde
anlaşılmıştır ki, Türkiye’de üretilmekte olan mekanik
yakıt püskürtme sistemli dizel motorlarının mevcut
yanma odası korunarak, 2005 yılında yürürlüğe
girecek olan EURO II emisyon standardına uygun
hale getirilmesi durumunda performans ve ekonomi
değerlerinde
%6-10’a
varan
kötüleşmeler
olabilecektir. Bu motorları sadece Common-Rail
elektronik yakıt püskürtme sistemiyle donatıp
performans ve ekonomi değerlerini yükseltmek ve is
emisyonunda büyük oranda azalma sağlamak
mümkündür. Fakat bu sistemlerde yakıtın aşırı
basınçta püskürtülmesiyle yanma hızı da aşırı
seviyede artacağından NOx ve Gürültü emisyonları
standartların öngördüğü sınırları aşabilecektir. Bu
yüzden söz konusu olan emisyonları istenilen
seviyelere düşürebilmek için püskürtme sistemine ek
olarak katalitik dönüştürücüler ve partikül filtreleri
kullanmak gerekir ki, bu da hem sistemin
pahalılaşmasına, hem de motorun performans ve
ekonomi değerlerinde kayıplara neden olmaktadır.
2. İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılmış olan teorik
ve deneysel çalışmalar neticesinde direkt püskürtmeli
ve M.A.N. M tipli dizellerin avantajlı taraflarını
kendinde birleştiren, piston üzerinde konik oyuk
geometrisine sahip yeni bir yanma odası
geliştirilmiştir. Dört silindirli ve doğal emişli bir dizel
motorunda yapılan deneylerle ek sistemlere gerek
kalmadan ve motorun performans değerlerini fazla
kötüleştirmeden, yakıt ekonomisini artırmanın yanı
sıra, emisyon değerlerini EURO II ve EURO III
standartları
seviyesine
düşürülebileceği
belirlenmiştir.
5.
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ALTERNATİF BİR ELİPTİK İÇTEN YANMALI MOTOR TASARIMI VE
ÇALIŞABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ
*Nadir Aksoy, **Yakup İçingür
*G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü /Ankara
**G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Beşevler/Ankara
ÖZET
Geleneksel pistonlu motorlarda doğrusal hareket elemanları, sürtünme gücünün artmasına, imalat ekonomisinin
kötüleşmesine ve titreşime sebep olmaktadır. Silindir çapına göre küçük olan emme supabı çapı volümetrik verimi
düşürmektedir. Bir çevrim başına iş sayısının arttırıldığı iki zamanlı motorlarda kW/litre gücü daha yüksek olmakta
buna karşılık özgül yakıt tüketimi kötüleşmektedir.
Bu çalışmada, krank mili, kam mili ve supap mekanizması kullanılmayan alternatif bir içten yanmalı eliptik motor
tasarımı yapılmış ve prototipinin imalatı gerçekleştirilmiştir. Motorun, üç boyutlu katı modelleme ve simülasyon
işlemleri 3D Studio MAX 5.1 programında gerçekleştirilmiştir.
Eliptik motor, 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre çalışmaktadır. Ancak çevrim 360 derecede tamamlanmaktadır.
İlk prototip imal edilmiş ve motorun çalışabilirliği kanıtlanmıştır. İlk prototiple ile ilgili sorunlar belirlenmiş, bu
sorunların giderilmesi ile ikinci prototipte imalat ekonomisi, mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt tüketiminin
azaltılması gibi avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca motorun patent başvurusu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Alternatif motorlar, eliptik motor, içten yanmalı motor

AN ALTERNATIVE ELLIPTICAL INTERNAL COMBUSTION ENGINE
DESIGN AND ANALYS OF WORKABLE
ABSTRACT
In the conventional internal combustion engines, the elements of linear movement cause the friction power to
increase the production cost due to the fact that they require meticulous manufacturing and cause vibration. The intake
valves, which are small relative to the diameter of the cylinder, cause the volumetric efficiency to decrease. In the two
stroke engines, in which the number of work per cycle is increased, power output per unit volume (kW/liter) is higher
but specific fuel consumption is considerably lower.
In this study, an alternative elliptic internal combustion engine is designed and its prototype is manufactured, in
which crankshaft, camshaft and valve mechanism are not used. The three dimensional solid modeling and simulation of
the engine was performed in 3D Studio Max 5.1.
The elliptic engine works on 4 stroke Otto cycle basis. But cycle is completed in 360 degrees. First prototype was
manufactured and proved workable. Problems have been designated. It was anticipated that by eliminating the problems
that effect the running of the first prototype problems some advantages could be achieved such as improved
manufacturing economy, increase in the mechanical efficiency and decrease in the specific fuel consumption for second
prototype. Patent application of this new engine has already been made.
Keywords

: Alternative engines, elliptic engine, internal combustion engine
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1.

GİRİŞ

Biyel, krank mili, kam mili ve supap mekanizması
gibi doğrusal hareket elemanları, geleneksel içten
yanmalı motorlarda elde edilen gücün bir bölümünün
sürtünme
kayıpları
için
harcanmasına,
imalat
ekonomisinin kötüleşmesine ve titreşime sebep
olmaktadırlar (1, 2, 3). Ayrıca, silindir çapına göre küçük
olan emme supabı çapı da volümetrik verimi
düşürmektedir (4, 5). İki zamanlı motorlarda ise, emme,
sıkıştırma, iş ve egzoz zamanlarının birbiriyle iç içe
girmesinden dolayı, özgül yakıt tüketiminin artış oranı,
litre gücünün artış oranından daha yüksek olmaktadır (6,
7).
Bu çalışmada, biyel, krank mili, kam mili ve supap
mekanizması gibi doğrusal hareket elemanları ve bunlarla
ilişkili dişlilerin kullanılmadığı, hava soğutmalı alternatif
bir eliptik motor tasarımı ve prototipinin imalatı
gerçekleştirilmiştir1. 4 zamanlı Otto çevrimi esasına göre
çalışan eliptik motorda, 360 derecelik çevrim başına her
silindir için bir iş zamanı gerçekleştirilirken, dört zaman
birbirinden bağımsızdır. Eliptik motorun üç boyutlu katı
modelleme ve simülasyon işlemleri için 3D Studio MAX
5.1 programı kullanılmıştır. Ayrıca motorun patent
başvurusu yapılmıştır.

Eliptik motorun imal edilen ilk prototipin çalışabilirliği
kanıtlanmıştır. Denemeler sonucunda imalat ve çalışma
parametrelerine ilişkin problemler saptanmıştır. Bu
problemlerden biri silindir bloğu ile zaman mili arasında
kompresyon kaçağının oluşmasıdır. Bu sorunun ortadan
kaldırılması ile ikinci prototipte imalat ekonomisi,
mekanik verimin arttırılması ve özgül yakıt tüketiminin
azaltılması gibi avantajların sağlanabileceği anlaşılmıştır2.
2.

ELİPTİK MOTORUN ÇALIŞMA ESASLARI

2.1. Çalışma Prensibi
Şekil 2.1’de görüldüğü gibi silindirlerin içinde
bulunan pistonlar, eliptik biçimdeki kılavuzun iç
kısmındaki hareketleri ile yanma odası oluşturmaktadırlar.
Bu yanma odasında sıkıştırılan yakıt-hava karışımının
yakılması ile ortaya çıkan basınç sayesinde pistonlar,
silindirlerin
içinden
çıkarken
silindir
bloğunu
döndürmektedirler. Yanma odasında oluşan basınç, eliptik
kılavuza değişken açılarda etki ettiğinden, pistonlara bağlı
olan bilyeler dönerek kılavuzun iç çeperi içinde hareket
etmekte ve böylece silindir bloğu da kendi ekseni
etrafında dönmektedir. Silindir bloğu segmanları, pistonlar
ile zaman mili arasında sıkıştırılan yakıt-hava karışımının
yanma odasından sızmasını engellemektedir.

Silindir yayı
Piston
Emme zamanı
başlangıcı

Silindir
Silindir bloğu segmanı

Emme
kanalı

Egzoz
kanalı

Kılavuz

Egzoz zamanı
sonu

Türbo
kanatçıkları

Silindir bloğu

Zaman
mili

İş zamanı
başlangıcı

Buji

Emme
zamanı
sonu
Bilye

Şekil 2.1. Eliptik motorun ön kesit görünüşü

2
1

Bu prototipin imalatı Gazi Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir.

http://web.ttnet.net.tr/nadiraksoy, ve
http://www.geocities.com/eliptikmotor01 sitelerinde
incelenebilir.
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Silindirlerin içine yakıt ve hava girişine izin veren
emme kanalı ve egzoz gazlarının silindirlerin içinden
çıkışına izin veren egzoz kanalı ve zaman milinin her iki
ucundaki yakıt-hava girişi ve egzoz çıkışı Şekil 2.2’de
görülmektedir. Yakıt-hava girişi tarafına karbüratör
bağlantısı yapılmıştır.
Egzoz çıkışı

2. Zaman (90 – 180 derece) : Şekil 2.4.a)’da görüldüğü
gibi emme kanılını geçen 1. silindir için emme zamanını
bitmiş ve sıkıştırma zamanını gerçekleşmektedir.
Sıkıştırma zamanı, Şekil 2.4.b)’de sona ermektedir. Şekil
2.4.a)’da. 2. silindir, içerisindeki egzoz gazlarını karşısına
gelen egzoz kanalından çıkararak egzoz zamanını
gerçekleştirmektedir. Egzoz zamanı Şekil 2.4.b)’de sona
ermektedir.

Emme
kanalı

2. silindir

Buji
1. silindir

a) 135 derece

Egzoz

Şekil 2.4. 2. Zaman (135-180 derece)

Yakıt-hava veya hava

Şekil 2.2. Eliptik motorun zaman mili ve bölümleri
2.2. Çevrim Analizi
1. Zaman (0 – 90 derece) : Şekil 2.3.a)’da görüldüğü
gibi ilk hareketin verilmesi ile silindir bloğu
döndürülmektedir. Oluşan merkezkaç kuvveti ve silindir
yayları etkisiyle pistonlar, dışarıya doğru itilmektedir. 1.
silindir, emme kanalının karşısına geldiğinde bu silindir
için Şekil 2.3.a)’da emme zamanı başlamakta, Şekil
2.3.b)’de devam etmekte ve Şekil 2.3.c)’de sona
ermektedir. Bu süre zarfında 1. silindir 90 derece
dönmekte ve emme kanalından giren yakıt-hava karışımı
1. silindire dolmaktadır. Şekil 2.3.a)’da 2. silindir,
sıkıştırma zamanını tamamlamıştır. Bu noktada bujinin
ateşleme yapması ile iş zamanı başlamakta, Şekil
2.3.b)’de devam etmekte ve Şekil 2.3.c)’de sona
ermektedir. Bu süre zarfında 2. silindir de 90 derecelik bir
dönüş gerçekleştirmektedir.

b) 180 derece

3. Zaman (180 – 270 derece) :
Şekil
2.5.a)’da
görüldüğü
gibi
1.
silindir
iş
zamanını
gerçekleştirmektedir. İş zamanı Şekil 2.5.b)’ye kadar
devam etmektedir. 2. silindir, Şekil 2.5.a)’da emme
kanalının üzerinde hareketine devam ederken emme
zamanını gerçekleştirmektedir. Emme zamanı Şekil
2.5.b)’de sona ermektedir.
1. silindir
2. silindir

1. silindir

a) 225 derece

b) 270 derece

Tablo 2.1. Pratik zaman diyagramı değerleri
Şekil 2.5. 3. Zaman (225-270 derece)
4. Zaman (270 – 360 derece) :

1. silindir

Şekil

1. silindir

2. silindir

2. silindir

a) harekete başlangıç

2. silindir

b) 45 derece
Şekil 2.3. 1. Zaman (0-90 derece)
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c) 90 derece

2.6.a)’da

görüldüğü gibi 1. silindir, egzoz kanalının üzerinde
hareketine devam ederken içerisindeki egzoz gazlarını bu
kanaldan dışarıya atmaktadır. Egzoz zamanı Şekil
2.6.b)’ye kadar devam etmektedir. 2. silindir, Şekil
2.6.a)’da sıkıştırma zamanını gerçekleştirmektedir.
Sıkıştırma zamanı Şekil 2.6.b)’ye kadar devam
etmektedir.

1. silindir

EGZOZ

EMME
2. silindir

a) 315 derece

Kanal bindirmesi

12o

Ateşleme avansı

5o

Kapanması Ü.Ö.N.’dan sonra

29o

Açılması Ü.Ö.N.’dan önce

6o

Kapanması Ü.Ö.N.’dan sonra

29o

Açılması Ü.Ö.N.’dan önce

6o

b) 360 derece

Şekil 2.6. 4. Zaman (315-360 derece)
2.3. Eliptik Motorun Pratik Zaman Diyagramı
Şekil 2.7’de eliptik motorun pratik zaman diyagramı
görülmektedir. Ayrıca Tablo 2.1’de diyagramdaki
değerler toplu olarak verilmiştir. Değerlerden anlaşıldığı
gibi eliptik motorda 360 derecelik her bir çevrimde her
silindir için bir iş zamanı oluşmaktadır.

Şekil 2.7. Eliptik motorun pratik zaman diyagramı
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3.

PROTOTİPİN MODELLEME VE
SİMÜLASYONU

Oluşturulan parçaların hareketlerini analiz edebilmek
ve farklı alternatifler geliştirebilmek için 3 boyutlu katı
modelleme işlemleri için 3D Studio MAX 5.1.
programı tercih edilmiştir. Daha sonra aynı programda
sistemin mekanik olarak çalışabilirliğine ilişkin
simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.1’de
program çalışma ekranı görülmektedir. Oluşturulan
simülasyonlarla motor parçalarının hareketleri ve
konumları daha kolay belirlenebilmektedir. Ayrıca gaz
değişim işlemlerinin de simülasyonları yapılmıştır.

Marş motoru

Şekil 4.1. Eliptik motorun ilk montajı (gövde kapalı)

5.

Geleneksel içten yanmalı pistonlu motorlarla eliptik
motorun karşılaştırılmasında eliptik motorun aşağıda
sıralanan avantajları tespit edilmiştir. Bunlar;
•
Krank mili ve dişlisi, kam mili ve dişilisi,
manifoldlar, supaplar ve supaplarla birlikte
kullanılan diğer doğrusal hareket elemanları ve
soğutma
suyu
ile
ilgili
parçalar
bulunmadığından:
§ Sürtünme kayıpları daha az,
§ Mekanik verimi daha yüksek,
§ Motor kütlesi daha hafif,
§ Yapımları daha kolay ve ucuz,
§ Montajı ve sökülmesi daha kolay,
§ Arıza yapma olasılıkları daha düşük,
§ Bakım ve onarımları daha kolay ve ucuz,
§ İlk hareket için gerekli enerji daha az,
§ Titreşim değeri daha düşüktür.
•
Eliptik motorda 360 derecede bir iş zamanı
gerçekleştiğinden;
§ Motor çıkış gücü 2 kat daha fazla,
§ Kütlesel güç oranı (kW/kg) 2 kat daha fazla,
§ Ölü
noktaların
değişmesi
sırasında
pistonların kütlelerinin oluşturduğu atalet
kuvvetlerinin olumsuz etkileri daha az
olmaktadır. Böylece motor daha dengeli
dönebilmekte,
§ Pistonların bu doğrusal hareketi motorun
diğer elemanlarını etkilememekte, böylece
sarsıntı ve güç kaybı önemli oranda
azalmakta,
§ Motor daha seri çalışmaktadır.
•
Hava soğutmalıdır. Motorun soğutulması için
suya gerek yoktur.
•
Emme ve egzoz kanallarının kesit alanlarının
yaklaşık olarak silindir çapı kadar olmasından
dolayı volümetrik verim daha yüksektir.

Şekil 3.1. Eliptik motorun 3D Studio MAX 5.1’de
modelleme ve simülasyonu
4.

ELİPTİK MOTORUN GELENEKSEL
PİSTONLU İÇTEN YANMALI
MOTORLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

PROTOTİPİN İMALATI VE
ÇALIŞTIRILMASI

Üç boyutlu katı modellemesi yapılan parçalardan
gövde, silindir bloğu ve zaman milinin imal
edilebilmesi için önce ağaç malzemeden modelleri
yapılmıştır. Modelleri hazırlanan parçaların dökümleri
yapılmıştır. Döküm malzemesi olarak gövde için
alüminyum, silindir bloğu için GG 25, zaman milinin
için GGG 70 serisi sfero döküm malzemeler
kullanılmıştır.
Dökümleri yapılmış parçalar (gövde, silindir bloğu
ve zaman mili) ile diğer parçaların talaşlı imalatları
proje kapsamında piyasada imal edilmiştir. Piston için
alüminyum malzeme kullanılmıştır. Piston bilyeleri
hazır parçalardan seçilmiştir.
Şekil 4.1’de görüldüğü gibi imal edilen tüm
parçaların montajı yapılmıştır.
İmal edilen parçaların monte edilmesinden sonra
prototipin çalıştırılması için yakıt olarak benzin
kullanılmıştır.
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6.

çalışma yapmak isteyenlere bir kaynak niteliği
taşıyacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, eliptik motorun parametrik
hesaplamaları, tasarımı, modelleme ve simülasyon
işlemleri
yapılmıştır.
Parametrik
hesaplamalar
sonucunda prototipi imal edilen dört silindirli ve 132
cc’lik toplam silindir hacmine sahip olan eliptik
motorun teorik olarak 3000 devir/dakikada 10,2 KW
güç üretebileceği hesaplanmıştır.
Sanal
ortamda
motorun
çalışabilirliği
simülasyonlarla ortaya konduktan sonra ilk prototipin
imalatı
gerçekleştirilmiş
ve
montajı
yapılıp
çalıştırılmıştır. İmalat sırasında işleme toleransları ile
ilgili bazı sorunlar sebebiyle hassas bir imalat söz
konusu olamamıştır. Bu sorunların başında eliptik bir
biçime sahip olan kılavuzun imal edilmesi gelmektedir.
İkinci prototipte bu kılavuz, dik işleme tezgahında imal
edilecektir.
Çalıştırma sonucunda pistonun, zaman miline en
yakın olduğu noktada, sıkıştırılan yakıt-hava karışımı,
çalışma boşluğundan dışarıya sızarak kompresyon
kaçağına neden olmuştur (Şekil 6.1). Bu durumda
sıkıştırma sonu basıncı tam oluşamadığından, yanma
verimli olamamıştır. Yanma sonucu oluşan egzoz
gazlarının bir kısmı aynı boşluklardan diğer silindirlere
ve zaman milinin emme kanalına kaçak yapmıştır. Bu
husus, imalat sırasındaki işleme toleranslarının uygun
olmamasından kaynaklanmıştır. Bu yüzden tasarımı
yapılan bu motorun ikinci prototipinin imalatında daha
hassas toleransların kullanılması gereği ortaya
çıkmıştır.
İlk tasarımı yapılan ve prototipi imal edilen eliptik
motor, imalat teknolojisine yönelik problemlerin
çözümlenmesi durumunda içten yanmalı geleneksel
motorlara bir alternatif oluşturma potansiyeline
sahiptir. Ayrıca bu çalışma, alternatif motorlarla ilgili
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ÖZET
Son yıllarda, kranksız ve bir lineer alternatörün hareketli çekirdeğini sadece öteleme hareketi yapan piston kolu olarak
kabul eden motorlar üzerinde kabul eden geniş kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bir motor sadece daha az olan
ağırlığı ve fiyatı dolayısıyla değil verimi de yüksek olduğu için konvansiyonel içten yanmalı motorlara bir üstünlük
sağlamaktadır. Bu çalışmada sözkonusu içten yanmalı motorun performans analizi lineer alternatörün elektriksel
performansıyla entegre edilerek gerçekleştirilmiştir. Maksimum verim ve minimum hacmi esas alan bir optimizasyon
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar grafiksel olarak sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Lineer alternatör, lineer içten yanmalı motor, tasarım, optimizasyon

MOVING CONTROL AND PERFORMANCE ANALYSIS
IN LINEAR ALTERNATOR
ABSTRACT
Recently, internal combustion engines without crankshaft and having the moving core of linear alternator as its piston
rod in pure linear motion are extensively studied. Such an engine has significant advantages over the conventional
internal combustion engines not only due to reduced weight and cost but also due to improved efficiency. In this study
performance analysis of such an engine integrated with electrical performance of linear alternator is realized. An
optimization criterion based on maximum efficiency and minimum volume is developed and results are presented in
graphical form.
Key words: Linear alternator, linear internal combustion engine, design, optimization
1. GİRİŞ
Lineer alternatör, doğrusal hareketten alternatif gerilim
üretmek için kullanılan bir mekanizmadır. Günümüzde
elektrik üretimi ihtiyacı olan çoğu uygulama alanında
kullanılabilir. Endüstriyel, ticari, askeri, sağlık ve birçok
kişisel uygulamada kullanabilen lineer alternatörler,
oluşan elektrik kesinti ve sıkıntılarında güvenilir,
emniyetli, hafif ve verimli bir uygulama örneği ile
karşımıza çıkmaktadır [1-4].

Lineer alternatörün enerji üretebilmesi için öncelikle
hareket
enerjisinin
sistemde
mevcut
olması
gerekmektedir. Mevcut çalışmalar incelendiğinde bu
görevin çoğunlukla Stirling motoru tarafından üstlendiği
görülmektedir [5-9]. İçten yanmalı motorların Stirling
motoruna göre olan üstünlükleri ve kullanım yaygınlığı
araştırmacıları içten yanmalı motorların kullanımına
yönlendirmiştir. Bu yüzden yapılan son çalışmalar bu
sistemler
üzerinde
yoğunlaşmıştır
[10-14].
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Araştırmacıları, bilinen içten yanmalı motorlar yerine
lineer içten yanmalı motorla kullanımına iten sebep,
yanma sonucu elde edilen gücün herhangi bir mekanizma
kullanılmaksızın direkt kullanılmasıdır. Krank milinin
olmayışı sistemi daha sağlam, hafif, güvenilir ve verimli
kılmaktadır.

-

Giriş gücü (Pe) : 265.577 W (lineer motordan)
İstenen verim (η) : 0.8

Şekil 2 de lineer motor-lineer alternatör ikilisi birlikte
gösterilmiştir.

Elektrik enerjisinin üretildiği lineer alternatörler; sargısı
hareketli, mıknatısı hareketli ve demiri hareketli olmak
üzere 3 faklı tipte sınıflandırılmaktadırlar. Bu çalışmada
diğerlerine göre daha fazla üstünlüğe sahip olan demiri
hareketli lineer alternatör incelenmiştir.
Lineer alternatörün tasarımı birtakım kriterler baz alınarak
yapılmıştır [15]. Lineer motorun matematiksel modeli
klasik sistemlerde kullanılan modellerin lineer sisteme
adaptasyonu ile elde edilmiştir. İlk tasarım sonrası
optimizasyon yapılarak alternatörün yeni boyutları
belirlenmiştir. Motor çalışma parametreleri değiştirilerek
elde edilen grafikler literatürdeki mevcut çalışmalarla
karşılaştırılmıştır.
2. LİNEER ALTERNATÖR TASARIMI
Şekil 1 de kesit resmi verilen demiri hareketli lineer
alternatör sabit mıknatıslı boru şeklinde bir mıknatıs
gövdesi ile hareket ekseni boyunca git-gel hareketi yapan
halka biçiminde bir demirden meydana gelir. Yine halka
şeklinde olan sabit mıknatıslar gövdeye monte
edilmişlerdir. Sabit mıknatıslar tarafından üretilen alan
akısı, mıknatıstan hava boşluğuna ve demir taşıyıcıya
doğru ve daha sonra geri stator gövdesine kapalı bir
manyetik alan halkası oluşturacak şekilde akar. Taşıyıcı
pozisyonunun eksenel değişimi, sargıda oluşan alan
akısını değiştirir ve dolayısıyla stator sargısında gerilim
indüklenir.

Şekil 2: lineer motor-lineer alternatör grubu
Alternatör parametrelerinin tasarımı için uygulanacak
prosedür ve kriterler şunlardır aşağıda izah edilmiştir [15].
Alternatörün tasarımına ilk olarak sistemde bulunan
elemanların kütle hesabıyla başlanılmıştır.
Taşıyıcı kütlesi ve sabit mıknatıs kütlesi birbirine eşittir.
İticilerin toplam kütlesini bulabilmek için öncelikle piston
ve mil kütleleri hesaplanmalıdır.
Mil ve pistonlar alüminyumdan imal edilmiştir. İticiler ise
demirden imal edilmiştir. İticilerin kütlesi;

İticiKütlesi = TasiyiciKüt − MilKüt − PistonKüt

(2.1)

Şekil 3’de itici geometrisi gösterilmiştir. Şekil 2 deki
geometriye göre elde edilen ağırlıklar Tablo 3 de
sunulmuştur.

Şekil 3: İtici Geometrisi

2

D2 D2
π 2  Dre 
İticiHacmi = nl sπ ( re − MIL −

 )
4
4
2  16 

Şekil 1: Lineer alternatör kesit resmi
Tasarımı yapılacak alternatörden istenen bazı şartlar
aşağıda tanımlanmıştır.
-

n: İtici sayısı (n = 2), ls : Strok Mesafesidir.

Çıkış gerilimi (Vout): 120 V
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(2.2)

Tablo 1’de alternatörde tercih edilen ve mıknatıslanma
özelliği, üretilebilirlik ve maliyet yönünden en uygun olan
NdFeB mıknatıslara ait özellikler sunulmuştur
Tablo 1: NdFeB Mıknatıs Özellikleri
Özellik
Özgül ağırlık,
Kalıntı akı yoğunluğu, 20 °C (Br)
Zorlayıcı kuvvet, 20 °C (Hc)
Geri tepici geçirgenlik (μ re)
Sıcaklık katsayısı (kBr)
Sıcaklık katsayısı (kHc)
Çalışma sıcaklığı
* μ0=4π10-7 (H/M); Havanın geçirgenliği

Değer
7600 kg/m3
1.2293 T
0.9 MA/m
1.0446 μ0*
- 0.12 % oC
- 0.6 % oC
75 oC

G Min = ( 1 + k α )( G Min 1 + G Min 2 )

Burada kα, akı yollarının en soldaki ve en sağdaki
pozisyonlarına göre hesaplanan kaçak katsayısıdır ve
kα=0.5 olarak alınabilir.

G Min1 = 1.7596µ 0 ( Dre + g + H m ) ⋅

(2.3)

 k

75 o C de H c = H co 1 + Hc ( T − 20 )
100



(2.4)

1
1
G Min 2 = 4µ 0  Dis −
ls ( g + H m
2
2


ls
ln 
 2( g + H m

I PM =

Hava boşluğu (g) 0.4 ve 1 mm arasında değişmekte olup
bu tasarımda 1 mm olarak seçilmiştir. Mıknatısların
radyal kalınlığı ise hava boşluğunun 4 katı ile 6 katı
arasında olabilir. Hm = 5g = 5 mm alınmıştır.
Stator çapı,


) .



(2.11)

 αP
⋅
)  360

Mıknatısın MMF (Manyetik Motor Kuvveti) IPM ,

şeklinde hesaplanmıştır.

Br H m
µ re

(2.12)

eşitliğinden hesaplanır.
Hava boşluğundan meydana gelen dağılma hesaba
katılarak akı miktarları aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
Burada ks, dağılma faktörüdür ve ks=0.025 olarak
alınmıştır.

(2.5)

φ Max =

G Max I PM
1 + ks

(2.13)

φ Min =

G Min I PM
1 + ks

(2.14)

Bu tasarımda stator kutup sayısı (P) 4 olarak seçilmiştir.
Buradan kutup köprüsü (pole span) αP;

360
⋅ k P → k P = 0.5....ile.....0.65
P

(2.10)

Eğer ls ≤ 2(g+Hm) ise GMin2 = 0, diğer hallerde ise;

 k

75 o C de B r = B ro 1 + Br ( T − 20 )
100



αP =

αP
360

GMin2 hesaplanırken sistemin uygunluk koşulu sınırlayıcı
şart olarak uygulanır, bu koşul aşağıdaki şekilde ifade
edilir.

Tüm bu bilinenlerden 75 oC deki kalıntı akı yoğunluğu
(Residual flux density) ve zorlayıcı kuvvet;

Dis = D re + 2 g

(2.9)

(2.6)

Alternatör sargılarında indüklenen gerilimi E ,

kP değeri 0.5 alındığında,

360
αP =
⋅ 0.5 = 45 0
4

E rms = Pn( φ Max − φ Min ) ⋅
(2.7)

elde edilir. Mıknatısların her bir kutupta meydana
getirdikleri maksimum (Φmax) ve minimum (Φmin) akı
miktarlarının hesaplanabilmesi için hava boşluğu
geçirgenliğinin (permeance) maksimum (Gmax) ve
minimum (Gmin) değerlerinin bilinmesi gerekir.

G Max = µ 0π [Dis − ( 2 g ) + ( g + H m )]⋅

Hiz rms
k re N c = C e N c (2.15)
ls / 2

şeklinde ifade edilir. Burada, kre: Dalga formunun
bozulmasına ait azalma faktörü (0.9 ile 0.95 arasında),
Hız rms: İticinin 25 Hz de elde edilen deneysel hızın RMS
değeridir.
Denklem (2.21) den,

ls
α
⋅ P (2.8)
g + H m 360
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C e = Pn( φ Max − φ Min ) ⋅

Hiz rms
k re
ls / 2

(2.16)

elde edilir. Her bir kutuptaki manyetik motor kuvveti (her
bir kutuptaki amper-sarım),

NcIn =

Pe
Ce

Şekil 4 de verilen eşdeğer devrenin (equivalent circuit)
parametreleri aşağıdaki gibi belirlenir. İki bileşenden
oluşan indüktans;

(2.17)

Alternatördeki akım yoğunluğu (JCO) değeri 2 ile 4.5x106
A/m2 arasında ve pencere doldurma faktörü (kFill ) değeri
0.55 ile 0.7 arasındadır. Bu tasarımda JCO= 3.0x106 A/m2,
kFill = 0.65 olarak alınmıştır. Sargı içindeki aktif bakır
alanı şu şekilde hesaplanır:

ACO = axhCO =

NcIn
J CO

(2.18)

L m = C m N c2

ACO
k Fill

(2.26)

formülleri ile ifade edilir. Burada;

C m = n( G maks + G min )P

2.27)

Cσ = 2 P( λ s l cs + λ e l ec )µ 0

(2.28)

Burada her bir basamaktaki bobin uzunluğu (lcs) ve son
bağlantının uzunluğu (les);

Buradan gerçek pencere alanı,

AW =

Lσ = C m N σ2

l cs = 2nl s ve l es = b p +

πa
2

(2.29)

(2.19)
Ls

Rs

olarak hesaplanır. Sargı kalınlığı (a) ise,

a≈


α
1
90 o
− sin P
Dis  sin

2
2
2







(2.20)

Vçıkış

E

olur. Sargı yüksekliği (hCoil),

hCoil =

AW
a

Slot ve son bağlantıdaki geçirgenlik değerleri;

olarak bulunur. İticini dış çap değeri (DPO),

D PO = Dis + 2hCoil + H m / 2

αp
2

(2.23)

hCore

λe =

1
λs
2

Makinanın
indüktansı
L s = C L N c2
C L = C m + Cσ şeklinde tanımlanabilir

(2.30)
olduğundan

sarımına sahiptir. Makinanın direncini ( R s = C R N c2 )
bulmak için direnç katsayısı belirlenir.;

CR =
(2.24)

Pρ co l c J co
NcIn

(2.31)

Burada her bir sarımdaki bakır uzunluğu l c = 2( l cs + l es )
ve ρ co : bakırın elektriksel resistivitesidir.

Statorun dış çapı (DES),

D ES = D PO + 2hCore

hcoil
3a

P stator bobinleri birbirlerine seri bağlıdır. Her bobin N c

Göbek derinliğini (hCore) hesaplamak için göbek akı
yoğunluğu (BCore) değeri bilinmelidir. Bu değer 1.1 ile
1.35 T arasındadır. Bu tasarımda BCore = 1.1 T seçilmiştir.
Buna göre göbek derinliği,

φ Max
≈
2 BCore l s

λs =

(2.22)

Kutup genişliği (bP) aşağıdaki şekilde hesaplanabilir,

bP = Dis ⋅ sin

Şekil 4: Alternatörün eşdeğer devresi

(2.21)

(2.25)

Bakırdaki güç kaybı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir;

Pco = I n2 R s = C R ( N c I n ) 2

olarak hesaplanmıştır.
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(2.32)

( δ Q sevk − δ Q kayip ) − pdV = mcv dT

Çekirdek (core) kayıpları Pcore bakır kayıplarının %10’u
kadar kabul edilir.
Mekanik kayıplar;

Pmech = Pe − Pçikiş − Pco − Pcore

(2.33)

Burada δ Q sevk : sisteme yakıtla verilen enerji, δ Q kayip
ise cidarlardan olan ısı kaybıdır. İdeal gaz denklemi
pV = mRT kullanılarak

formülü ile hesaplanabilir Burada Pçikiş = ηPe dir.

Nc =

Vout
Ce − C R ( N c I n )

c
1
( pdV + Vdp ) ve dU = v ( pdV + Vdp ) (3.4)
R
R

mdT =

Devredeki akımla voltaj arasındaki faz farkını aynı
seviyede tutabilmek için devreye bir tuning kapasitör
eklenir. Bu durumda her bir bobindeki sarım sayısı ( N c )
ile makinanın direnci ve indüktansı sırayla aşağıdaki gibi
hesaplanır.

(3.3) eşitliği tekrar düzenlenirse;

(2.34)

R s = C R N c2

(2.35)

L s = C R N c2

(2.36)

(3.3)

c
( δ Q sevk − δ Q kayip ) − pdV = v ( pdV + Vdp )
R

(3.5)

c
dQ sevk dQ kayip
c
dp
dV
(1+ v ) p
=(
−
)− v V
R
dx
dx
dx
R dx

(3.6)

R=cp-cv, k=cp/cv ve cv/R=1/(k-1) ifadeleri kullanılarak
eşitlik

p dV
dp k − 1 dQ sevk dQ kayip
(
)− k
=
−
V dx
dx
V
dx
dx

(3.7)

İletken çapı;

dc =

4I n
πJ co

(2.37)

şeklinde yazılabilir. Açık çözüm yöntemi kullanılarak
elde edilen sonlu fark denklemi ise;

k −1
( [Q sevk ( x ) − Q sevk ( x − 1 )]
V( x )
p( x − 1 )
[V ( x ) − V ( x − 1 )] (3.8)
− Q kay ( x ) − Q kay ( x − 1 ) ) − k
V( x )

p( x ) = p( x − 1 ) +

Son olarak stator ve alternatör kütle hesapları da benzer
şekilde yapılır.
3. İÇTEN YANMALI LİNEER MOTOR MODELİ
Lineer içten yanmalı motor Şekil 2 de gösterildiği gibi
aynı mil üzerine yerleştirilmiş karşılıklı iki pistondan ve
bu pistonları çevreleyen silindirlerden meydana gelir. İkizamanlı lineer motorda pistonların hareketi Newton’un II.
Kanunu kullanılarak belirlenmiştir.
Hareket denklemi;

PL ( x ) AP − PR ( x ) AP − F ( x ) = m &x&

Sağ
ve
sol
silindirlerdeki
basınç
değerleri
Termodinamiğin I. Kanununa ısı kayıpları ilavesi ile elde
edilen eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır [17]. Buna
göre kapalı sistemler için I. Kanun;

]

elde edilir. Bir önceki basınç değeri p(x-1), hacim V(x),
verilen ısı Qin(x) ve kayıp ısı Qloss(x) miktarı bilindiğinde
bir sonraki adıma ait basınç değeri p(θ) hesaplanabilir.
Anlık silindir hacmi V(x), motorun
özelliklerinden yararlanılarak bulunabilir.

V ( x ) = Vc +

(3.1)

şeklinde yazılabilir [16]. PL(x): Sol silindirdeki anlık
basınç, PR(x): Sağ silindirdeki anlık basınç, AP: Piston
alanı, F(x): Elektromanyetik etki ve sürtünme kuvveti
(sıfır kabul edilmiştir), m: Taşıyıcı kütlesi, x: Taşıyıcı
konumu ve &x& : Taşıyıcının ivmesidir.

δ Q − δ W = dU

[

x( t ) =

geometrik

πD 2
x( t )
4

ls
Sin wt
2

(3.9)

(3.10)

x(t): pistonun denge (orta) noktasından itibaren katettiği
mesafe, Vc: kompresyon hacmi, ls: strok mesafesi, w:
taşıcıcının salınım frekansı ( w = 2π f ), f: frekans
Bir çevrimde silindire giren toplam yakıt enerjisi;

(3.2)
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Q sevk ,top = m yak 0 H u

(3.11)

myak0: silindire alınan yakıt miktarı, Hu: yakıtın alt ısıl
değeri.
Krank açısına bağlı olarak yanan yakıt miktarı Wiebe
fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Wiebe fonksiyonuna
göre yanan yakıt kesri;

  x−x
s
x b = 1 − exp − a
  ∆x

n


 
 

(3.12)

(emme portunun kapanması) basıncı, hacmi ve
sıcaklığıdır. pm: yanma olmadan sıkıştırma ve genişleme
strokları politiropik kabul edilerek p ile aynı kurs
mesafesinde elde edilen basınç değeridir. Woschni C1 ve
C2 katsayıları için aşağıdaki eşitlikleri önermiştir:
Emme ve egzoz stroklarında:
Sıkıştırma strokunda:
Yanma ve genişleme strokunda:

Silindir içi yüzey alanı aşağıdaki eşitlikle belirlenebilir;

şeklindedir. Burada; xb: toplam üzerinden yanan yakıt
kesri, x: pistonun konumu xs: ısı girişinin başladığı
konum, ∆x: yanmanın süregeldiği piston yolu, a: 5 ve n=3
alınmıştır [18].

Q( x ) = Qsevk ,top .xb

A( x ) = Ach +

Tg =

(3.13)

formülüyle hesaplanır. Sıkıştırma ve genişleme
stroklarının bazı bölümlerinde ısı girişi veya ısı kaybı
olmadığı için ısı girişi sıfırdır. Yani; x < xs and x > xs+∆x
için Q(x)=0. Bu durumda basınç değişimi izantropik
eşitlik ile pVk=sabit ile hesaplanır. Burada;

k = 1.4 − 0.16φ

(3.14)

formülü ile belirlenir [19].
Her bir krank açısı adımında silindir içi gazlardan cidara
olan ısı transferi;

∆Qloss = Qloss ( x ) − Qloss ( x − 1 )

[

= h g ( x ) A( x ) T g ( x ) − Tw

π
] w1 180

(3.15)

hg: ısı taşınım katsayısı, A: yanmış gazlarla temas galinde
olan silindir içi yüzey alanı, Tg: silindişr içi gaz sıcaklığı,
Tw: silindir cidar sıcaklığı, w: taşıyıcının salınım frekansı
Silindir içi ısı taşınım katsayısının hesabında Woschni
denkleminden yaralanılmıştır [20].
hc ( W / m 2 K ) = 3,26 D −0.2 ( m ) p 0.8 ( kPa )w 0.8 ( m / s )T −0.55 ( K )

(3.16)
Burada; D: karakteristik uzunluk (silindir çapı), w: silindir
içindeki yerel ortalama gaz hızıdır.


)


πD 2
+ πDx( t )
4

(3.18)

silindir içi gaz sıcaklığı, Tg, ideal gaz denkleminden;

x mesafesine kadar verilen ısı miktarı Q(x);


V T
w = C1U p + C 2 d r ( p − p m
p r Vr


C1=6.18 C2=0
C1=2.28 C2=0
C1=2.28 C2=3.24x10-3

(3.17)

pVM mix
~
mR

(3.19)

Mmix: gaz karışımının mol kütlesi, m: yakıt+hava+artık
gaz karışımının toplam kütlesi,

~
R : universal gaz sabiti.

4. LİNEER ALTERNATÖRÜN OPTİMİZASYONU
Lineer alternatörün optimizasyonunda Matlab içinde
bulunan optimizasyon paketinden faydalanılmıştır.
Koşullu problemlerdeki kullanım kolaylığından dolayı
Constr fonksiyonu seçilmiştir. Bu fonksiyonda belirtilen
koşullar dahilinde minimize edilecek değerlerin alt ve üst
sınırları belirtilir ve optimize edilmiş değerler çıktı olarak
alınır.
Optimizasyonda
dikkate
alınan
tasarım
parametreleri ile bunların alt ve üst sınır değerleri Tablo 2
de verilmiştir.
Tablo 2:Tasarım parametrelerinin alt ve üst sınır değerleri
Tasarım Parametreleri
Alt Sınırlar Üst Sınırlar
Akım yoğunluğu (Jco)
2 MA/m
4 MA/m
Göbek akı yoğunluğu (Bcore)
1.1 T
1.4 T
Radyal mıknatıs kalınlığı (HM)
0.001 m
0.007 m
Doldurma Faktörü (KFILL)
0.55
0.65
Yukarıdaki parametrelerin değişimi alternatör verimini ve
kütlesini büyük ölçüde etkilediği için tasarım
parametreleri olarak seçilmişlerdir. Optimizasyonun
amacı minimum alternatör kütlesinde maksimum verimi
sağlamaktır. Ekonomik mıknatıs kalınlığı tasarım
aşamasında kullanıldığı için alternatördeki mıknatısların
kalınlıkları
tasarıma
katılmamıştır.
Alternatörün
geometrik özelliklerine bağlı olarak sistemin belirli şartlar
altında optimize edilmesi için sınırlayıcı şartlar
belirlenmiştir. Bunlar;

Burada Vd : strok hacmi, p: anlık silindir basıncı, pr, Vr,
Tr: kullanılan akışkanın belli bir referans noktasına göre
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G1 ( x ) = a − 0.6hcoil ≤ 0
G 2 ( x ) = 0.015 − hcore ≤ 0

Gi ( x ) : tasarım şartı, x: tasarım değişkeni, a: sargı
kalınlığı (Bu değer 0.6hcoil değerinden az olmalıdır),
h coil: sargı yüksekliği, h core: stator göbek kalınlığı (Bu
değer 0.015 den büyük olmalıdır).
Buradaki ilk şart, stator kutuplarının ve sargı kanallarının
iyi ölçüde olması, ikinci şart ise dağılma olmaması için
göbek kalınlığının kontrolüdür.
5. SİMÜLASYON VE SONUÇLAR
Lineer alternatörün tasarımı ve optimizasyonu ile lineer
motora ait grafikler Matlab programında yapılmıştır.
Lineer alternatörün ilk tasarım sonuçları Tablo 3 te,
optimize edilmiş sonuçlar ise Tablo 4 te sunulmuştur.
Tablo 3: Lineer alternatörün ilk tasarım sonuçları
Mıknatıs Yüksekliği (m)
0,005
Akım Yoğunluğu (A/m2)
3000000
Gövde(Core) Yoğunluğu (T)
1,1
Sarım Doldurma Faktörü
0,65
Hava Boşluğu (m)
0,001
Sarım Genişliği (m)
0,015092
Sarım Yüksekliği (m)
0,011755
Gövde(Core) Kalınlığı (m)
0,015479
Kutup Genişliği (m)
0,035605
Stator Uzunluğu (m)
0,16
Sistemdeki Akım (A)
1,902822
Çıkış Voltajı (V)
120
Maksimum Akı (Wb/Kutup)
0,001362
Minimum Akı (Wb/Kutup)
0,000344
Mil Çapı (m)
0,0305
Piston Çapı (m)
0,033
Stator Çapı (m)
0,150009
İtici Çapı (m)
0,091041
Her bir Sarımdaki Spin Sayısı
181,8096
İletken Çapı (m)
0,000899
Stator Direnci (Ohm)
10,56117
Stator İndüktansı (H)
0,122096
Motor Gücü (W)
266,5778
Çıkış Gücü (W)
219,1832
Stator Kütlesi (kg)
12,35065
Alternatör Kütlesi (kg)
16,48435
Mıknatıs Hacmi (m3)
0,000117
Çalışma Frekansı (Hz)
25
Piston Boyu (m)
0,045
Taşıyıcı Uzunluğu (m)
0,305
Toplam Kütle (kg)
18,84342
Verim
0,822211

optimizasyon parametrelerine göre çizilmiş katı modeli
Şekil 5 de gösterilmiştir.
Tablo 4: Lineer alternatörün optimizasyon sonuçları
Mıknatıs Yüksekliği (m)
0,0040
Akım Yoğunluğu (A/m2)
3100000
Gövde (Core) Yoğunluğu (T)
1,1
Sarım Doldurma Faktörü
0,6
Hava Boşluğu (m)
0,001
Sarım Genişliği (m)
0,01479
Sarım Yüksekliği (m)
0,01297
Gövde(Core) Kalınlığı (m)
0,02885
Kutup Genişliği (m)
0,03490
Stator Uzunluğu (m)
0,16764
Sistemdeki Akım (A)
2,04653
Çıkış Voltajı (V)
120
Maksimum Akı (Wb/Kutup)
0,00266
Minimum Akı (Wb/Kutup)
0,000593
Mil Çapı (m)
0,033
Piston Çapı (m)
0,0305
Stator Çapı (m)
0,1768
İtici Çapı (m)
0,0892
Herbir Sarımdaki Spin Sayısı
174,48

Optimizasyon sonuçlarına göre lineer alternatörün
veriminin %7 arttığı görülür. Stator boyutu bir miktar
arttığı için toplam kütlede artış söz konusudur. Eğer
sistemin toplam kütlesinde azaltma yapılabilinirse lineer
motorun performansının arttığı görülecektir. Alternatörün
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İletken Çapı (m)

0,0009

Stator Direnci (Ohm)
Stator İndüktansı (H)
Motor Gücü (W)
Çıkış Gücü (W)
Stator Kütlesi (kg)
Alternatör Kütlesi (kg)
Mıknatıs Hacmi (m3)
Çalışma Frekansı (Hz)
Piston Boyu (m)
Taşıyıcı Uzunluğu (m)
Toplam Kütle (kg)
Verim

5,0124
0,1248
266,57
238,15
20,229
24,363
9,6E-05
25
0,045
0,305
25,172
0,893

Şekil 5: Alternatörün katı modeli [21].

3. bölümde izah edilen kuvvet denge denkleminin belli
başlangıç şartları altında sayısal integrasyonu sonucu elde
edilen grafikler Şekil 6÷10 arasında aşağıda sunulmuştur.
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Şekil 9: İvme-zaman grafiği
0.01
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0.03

0.04

Şekil 6: Konum-zaman grafiği

Şekil 10: Sağ ve sol silindir basıncı değişimi
0.01

0.02

Şekil 7: Hız-zaman grafiği

0.03

6. SONUÇ
Bu çalışmada bilinen elektrik üretim sistemlerine
alternatif olabilecek lineer alternatör-lineer motor
kombinasyonu incelenerek lineer alternatörün tasarımı ve
optimizasyonu
gerçekleştirilmiştir.
Alternatör-motor
çiftinin
gerçek
çalışma
şartlarında
davranışını
belirleyebilmek için sistemin deneysel bir düzenekte
incelenmesi gerekir. Deneysel ve teorik yaklaşım
sonuçlarının karşılaştırılması daha sağlıklı olacaktır.
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ÖZET:
Bu makalede yeni tasarlanan bir kamyon kabinininde hissedilen titreşimlerin azaltılması amacıyla yapılan
titreşim analizleri ; şasi üzerine eklenmesi düşünülen alternatif destek kolu geometrileri ve yapılan testlerde elde edilen
sonuçlar sunulmaktadır. Öznel değerlendirmeler sonucunda kabin içi titreşimlerinin azaltılması amacıyla, şasi
geometrisinin sonlu elemanlar modeli kurulmasının ardından modele farklı destek kolları eklenerek yapının titreşim
karakterinin nasıl değiştiği incelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi desteği ile optimize edilen şasi geometrisi üzerinde
yapılan testler ile bilgisayar destekli mühendislik (CAE) analizlerinden elde edilen sonuçlar arasında uyum
gözlenmiştir
Anahtar Kelimeler: Gürültü ve Titreşim , Doğal Frekans ,Sonlu Elemanlar, TTF,FFT, Noktasal Taşınım

VIBRATION ANALYSIS OF A TRUCK CHASSIS
ABSTRACT:
The aim in preparing this paper is to give information about reduction of NVH parameters in a high duty
commercial vehicle. During the study several CAE analysis and experimental methods are applied for different chassis
cross designed in order to find out the optimum one in various aspects. After constructing the CAE model of the system
( chassis it-self) various chassis are mounted on the chassis and Vibration Transfer Fuctions (VTF) are evaluated with
inputs from engine mounts and responses on predefined locations on the chassis. By comparing VTF results most
appropriate design is chosen. Beside CAE , experimental datum are collected for the case which verify the CAE results.
Keywords : NVH, CAE , VTF, IPM, FEA,FFT, Experimental Method , Natural frequency
1.GİRİŞ
Teknolojinin hızla ilerlemesi ve müşteri beklentilerinin
sürekli artması, günümüzde tüm sektörleri hızla
büyüyen bir rekabete sürüklemekte ve “sürekli
iyileştirme” politikası ile çalışmaya yönlendirmektedir.
Otomotiv sektöründe de her geçen gün değişen pazar
koşulları ve hep daha iyiye yönelen müşteri
beklentileri, taşıt üreticilerini ; maliyet, ürünü pazara
sunma süresi ve konfor gibi koşulları optimum şekilde
sunmaya zorlamaktadır.

günümüzde yerini yapısal dayanıklılık, çarpışma
güvenliği, ergonomi, tasarım, performans, titreşim ve
gürültü (NVH: Noise, Vibration & Harshness), yakıt
tüketimi vb. gibi birçok konfor koşulunu en düşük
maliyette ve kullanım ömrü boyunca sağlayabilen
sistemlere bırakmıştır.
Bu rekabet ortamında beklentileri en iyi şeklide
karşılamak,
birincil
hedef
olarak
“müşteri
memnuniyetini” gözetmekle mümkün olacaktır.
Dolayısıyla, taşıt tasarımının başlangıç sürecinden
itibaren ürünün pazara sunulmasına kadar göz önüne
alınması gereken en önemli hususlardan birisi de aracı

Geçmişten günümüze kadar ki süreçte otomotiv
sektörüne bakıldığında ilk başlarda sadece temel
fonksiyonları yerine getirmesi hedeflenen otomobiller,
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Sözkonusu problemin çözümü, tahrik kaynağı
ve bu kaynaktan kabine ulaşan yol üzerinde bulunan ve
yukarıda belirtilen ekipmanlar üzerinde yapılacak

müşteri gözüyle değerlendirmektir. Bu amaç
doğrultusunda rakipler arasında kalite karşılaştırma
çalışmaları (benchmark) yapılarak hedefler belirlenir
ve sanal ortamda gerçekleştirilen tasarım bilgisayar
destekli mühendislik (CAE) yöntemleri ile hedefleri
sağlayacak
şekilde
iyileştirilir.
Prototiplerin
üretilmesiyle birlikte taşıt, tüm konfor kriterleri için
müşteri gözüyle öznel olarak değerlendirilir ve önceden
belirlenen hedeflere göre konumu saptanır. Öznel
değerlendirmeler sonucunda, hedeflerden sapılan
noktalar ve karşılaşılan temel sorunlar belirlenir; CAE
ve test metotları yardımıyla çözümler üretilir. Bir
taşıtın sürüş konforunu etkileyen en önemli
unsurlardan birisi olan titreşim ve akustik kontrolü,
tasarım süreci boyunca dikkate alınması gereken en
önemli parametrelerdendir. Bu çalışmada, müşteri
gözüyle öznel değerlendirmeleri yapılan yeni
tasarlanmış kamyondaki mevcut kabin titreşim
performansını iyileştiren, CAE ve test yöntemleriyle
desteklenen metodolojinin anlatılması hedeflenmiştir.

Şekil 2:Şasi Geometrisi

2.PROBLEM TANIMI ve KAYNAĞININ TESPİTİ
Tasarım süreci devam etmekte olan aracın
üretilen ilk prototipi üzerinde yapılan öznel
değerlendirmeler sırasında rölanti devrinde kabin
içerisinde koltuk, direksiyon ve taban sacında
hedeflenen değerlerin üzerinde
titreşim tespit
edilmiştir.
Kabin içerisinde hissedilen titreşim, araç
bünyesindeki tahrik kaynağı olan motorun çalışması
sırasında oluşan titreşimlerin (Şekil 1’de gösterildiği
üzere) motor kulakları - şasi - kabin bağlantısı yolunu
izleyerek kabine ulaşmasıyla meydana gelmektedir.
(Şekil 1)

Şekil 3: Paketlenmiş Geometri
yapısal değişikliklerle mümkün olacaktır.
Çözüm aşamasında
sistem elemanlarında
yapılacak değişikliklerin fizibilitesi yapılmıştır. Araç
üzerinde bulunan tahrik kaynağının, motor kulaklarının
karakteristiğini değiştirmek, ya da kabin üzerinde
yapısal değişikliğe gitmek gibi metodların, çözüme
ulaşan yolu maliyet, süre ve karmaşıklık açısından
olumsuz etkilemesi sebebiyle; çözüme şasi üzerinde
gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle ulaşılmıştır.

Şekil 1: Kabin ,şasi, motor ve bağlantı elemanları
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arttırılması halinde motordan kabine iletilen titreşimin
büyüklüğündeki değişimin tespit edilmesidir.

KROS

Şekil 4:Geometrinin Üstten Görünüşü
3. ÇÖZÜM METODOLOJİSİ
Çözüm aşamasında şasi sistemi üzerinde
yoğunlaşılmasının ardından, mevcut şasinin modal
analizinin bilgisayar destekli mühendislik yardımıyla
yapılabilmesi amacıyla sistemin sonlu eleman modeli
Altair Hypermesh v5.1 yazılımıyla hazırlanmıştır.

Şekil 6: Kroslu Geometrinin Sonlu Elemanlar Modeli

Yapılan tasarım değişikliğinin, motor-kabin
arası titreşim transfer fonksiyonuna yaptığı olumlu etki,
hem CAE analizleri hem de test sonuçlarında benzer
şekilde görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkılarak, zaman
ve maliyet kaybını azaltmak için tasarım ve analizler
CAE destekli olarak sonuçlandırılmıştır.

Şekil 5:Krossuz Geometrinin Sonlu Elemanlar Modeli
Hazırlanan sisteme ait sonlu eleman modeli
Msc NASTRAN v7.0 programında çözülmüştür. Elde
edilen çözümler Ford Motor Company lisanslı
Envision programı yardımıyla görsel hale getirilmiştir.
Şekil 7’de şasi üzerinde motor tarafından en büyük
tahriğin gözlendiği frekansa ait
mod şekli
gösterilmektedir. Sözkonusu frekans motorun üçüncü
harmonik tahriğine karşılık gelen titreşim frekansıdır.
Mevcut şasi üzerinde yapılan modal analiz
sonrasında; kabin titreşimlerini azaltmak amacıyla yeni
bir kros tasarımı yapıldı. Yeni kros ile desteklenen
şasinin sonlu eleman modeli kurularak modal analiz
tekrarlandı. Bu adımın amacı şasi rijitliğinin
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Şekil 11,12:Farklı Noktalardan Alternatif
TTF Sonuçları

Krosların

Grafiklerde de görüldüğü gibi sistemin
transfer fonksiyonunun şasi geometrisinin bir
fonksiyonu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla şasi
üzerine eklenen kros geometrisinin değişikliği sistemin
titreşim
karakteristiğinin
değişmesine
sebep
olmaktadır.
Elde edilen sonuçlar, tasarlanan parçaların
paketlenebilme
özellikleri,
maliyeti,
montaj
edilebilirliği gibi faktörler gözönüne alınarak
grafiklerde dördüncü kros olarak adlandırılan tasarımın
şasi geometrisine eklenmesine karar verilmiştir.

Şekil 7,8,9,10:Geometrinin Kritik Frekans Aralığındaki
Mod Şekilleri
Şekil 11-12’de farklı krosların transfer
fonksyonlarındaki değişime etkisi, CAE analiz
sonuçları sunulmaktadır.
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4.ELDE EDİLEN SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu formülasyona göre aşağıdaki grafikleri
yorumlarsak; yeni kros ilaveli şasinin doğal
frekansında gösterdiği TTF değeri belirgin bir düşüş
göstermiştir. Bu düşüş, sistemin çıktısını azaltmıştır.
Buna bağlı olarak araç içi konforunda artış
gözlenmiştir.

CAE analizleri sonucunda seçilen kros
tasarımı dahil edilmiş şasi üzerinden alınan titreşim
datalarının doğruluğu, yapılan deneysel çalışmalarla
kontrol edilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda,
motordan sürücü kabinine kadar uzanan yol üzerindeki
kritik noktalara ivme ölçerler yerleştirilmiş ve araç
rölantide çalışırken data toplanmıştır. Toplanan datalar
Head Acoustics
yazılımı ile FFT (Fast Fourier
Transform) analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.
Sistemin titreşim karakteristiğinin azaltılması
amacıyla
transfer
fonksiyonları
büyüklüğünün
değiştirilmesi çalışması aşağıda özetlenmiştir.

Şekil 13:Optimum Kroslu ve Krossuz Geometrinin
Logaritmik Skalada Test Datası (mavi kros ilaveli ;
kırmızı orjinal şasi )
Şekil 13’de 35 Hz civarındaki değerlere dikkat
edilecek olursa, bu frekans değerindeki büyüklüklerde
radikal iyileştirmeler gözlemlenmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur
ki, CAE analizlerinde, iterasyon sonucu alınacak
cevaplara daha kısa sürede erişmek için sistem basite
indirgenerek analizler yapılmıştır. Bu bağlamda
motordan gelen tahriklerin sadece motor kulak
bölgelerine, kuvvetleri bileşenlerine ayırarak, üç ayrı
eksende (x,y,z) birim kuvvet halinde uygulanması
yöntemi izlenmiştir. Gerçekte ise şasi üzerine motor
tarafından iletilen kuvvetler çok daha kompleks bir
yapıdadır. Dolayısıyla CAE analizlerinden elde edilen
sonuçlarla
deneysel çalışmalardan elde edilen
sonuçların birebir örtüşmesini beklemek anlamsız
olacaktır.
Buna rağmen farklı kros geometrilerinin şasi
üzerine eklenmesi halinde sisteme ait titreşim
karakteristiğinde meydana gelen iyileşmeler CAE ve
deneysel çalışmalar sonucunda benzer özellikler
göstermektedirler.
CAE analizlerinden alınan grafikler Şekil
14’de görüldüğü gibi maksimum genlikler 35 Hz
civarında görülmektedir ve
kros geometrisinin
değişmesiyle maksimum genlik miktarlarında azalma
görülmektedir.

TTF1 =Motor ile Motor Kulakları Arasındaki
Titreşim Transfer Fonksiyonu
TTF2 = Motor Kulakları ile Şasi Arasındaki
Titreşim Transfer Fonksiyonu
TTF3 = Şasi ile Kabin Bağlantıları Arasındaki
Titreşim Transfer Fonksiyonu
TTF4 = Kabin Bağlantıları ile Kabin Arasındaki
Titreşim Transfer Fonksiyonu
∑TTF =Toplam Titreşim Transfer Fonksiyonu
∑TTF = TTF 1 *TTF 2* TTF 3 *TTF 4
Araç rölantide çalışırken sisteme giren en
baskın tahrik sürekli olarak 35 Hz dedir. Bu değer altı
silindirli ve dört zamanlı motorun ateşleme
kuvvetlerinden kaynaklanan üçüncü harmonik seviye
tahriğidir.
n
Motor Tahrik Frekans ı =
s. z
60
n=Motor Devri (d/dak)
s= Silindir Sayısı
z=Katsayı
1 : İki Zamanlı Motorlar İçin
0.5 : Dört Zamanlı Motorlar İçin
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maksimum genlikler 35 Hz dedir ve maksimum genlik
miktarlarında azalma bu bölgede görülmektedir
Son olarak şekil 17’de, şasi üzerine kros
takıldığında motor kulağı – kabin bağlantısı arasında
elde edilen transfer fonksyonundaki iyileşme
gösteriliyor.
Motor rölantide çalışır durumda iken şasi kabin
bağlantısı ile motor kulaklarından
alınan ivme
büyüklüklerinin oranı yapısal değişimdeki iyileştirmeyi
göstermektedir.

Şekil 14: Optimum Kroslu ve Krossuz Geometrinin
CAE Sonuçları

Şekil 17 :Motor Kulağı Kabin Arası Transfer
Fonksyonununda İyileştirilme. (mavi kros ilaveli ;
kırmızı orjinal şasi )
SONUÇ :
Yukarıda anlatıldığı üzere, tasarım devam
ederken tespit edilen kabin içi titreşim sorunu
bilgisayar destekli mühendislik (CAE) ve deneysel
yöntemler kullanılarak giderilmiştir. CAE sonuçlarının
deneysel yöntemlerle doğrulanması ardından değişik
kros tasarımları, maliyet, zaman ve işyükü kaybı
getiren üretim sonrası deneme ve testetme yerine hızlı
sonuçlar veren CAE kullanılarak yapılmıştır. Optimum
geometrinin tespit edilmesinin ardından elde edilen
değerler deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.Elde
edilen sonuçların uyum göstermesi üzerine mevcut şasi
geometrisi yerine tasarlanan optimum geometri
kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 15: Optimum Kroslu ve Krossuz Geometrinin
Lineer Skalada Test Datası(mavi kros ilaveli ; kırmızı
orjinal şasi )

KAYNAKLAR:
1.
2.
3.

Şekil 16: Optimum Kroslu ve Krossuz Geometrinin
CAE Sonuçları

4.
5.

Deneysel çalışmalardan elde edilen
grafiklerde de Şekil 13-14’de görüldüğü üzere yine
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OTOMOBİL DENGE ÇUBUĞU İÇİN OTOMATİK TASARIM ANALİZİ
Kemal Çalışkan, Y. Samim Ünlüsoy, Serkan Dağ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü , 06531, ANKARA
ÖZET: Yalpa açısını sınırlamak ve doğrultu kontrol ve stabilizasyon özelliklerini ayarlamak amacıyla kullanılan denge
çubuklarının tasarımı, otomobil tasarım ve üretiminin çeşitli safhalarında değişmekte ve her değişim için yeni bir
tasarım analizi yapılması gerekmektedir. Denge çubuğu tasarım analizinde Sonlu Elemanlar Metodu (FEM) etkili bir
biçimde kullanılabilmektedir. Genel amaçlı FEM paket programlarının kullanımındaki modelleme ve analiz süresiyle
ilgili problemler nedeniyle, denge çubuğu tasarımında özel hazırlanmış otomatik tasarım analizi programlarının
kullanılması pratik olmaktadır.
Bu çalışmada, otomobil denge çubukları için otomatik bir tasarım programı geliştirilmiştir. Program, Visual Basic 6.0
ortamında yaratılmış bir kullanıcı arayüzü ile denge çubukları için deformasyon, gerilme, yorulma ve titreşim
analizlerinin ANSYS 7.0 programı aracığıyla gerçekleştirilmesini sağlayan bir analiz dosyasından oluşmaktadır. Sonlu
Elemanlar Analizi son derece sınırlı bir ANSYS kullanımı ile arka planda gerçekleştirilmektedir. Çalışmada ayrıca,
denge çubuğu tasarım parametrelerinin denge çubuğu özellikleri üzerindeki etkileri, hazırlanan yazılım vasıtasıyla
gerçekleştirilen analizler yardımıyla değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil Denge Çubuğu, Tasarım Otomasyonu, Sonlu Elemanlar Analizi
AUTOMATED DESIGN ANALYSIS OF ANTI-ROLL BARS
ABSTRACT: The design of anti-roll bars, which are used for limiting body roll angles and arranging handling
characteristics, changes at various steps of vehicle design and production, and a design analysis must be performed for
each change. Finite Element Method (FEM) can be effectively used in design analysis of anti-roll bars. Due to modeling
and analysis time problems associated with the use of general purpose FEA package programs, it will be practical to use
automated design analysis programs specific to anti-roll bars for performing design analysis of anti-roll bars.
In this study, an automated design analysis program is developed for anti-roll bars. The program is composed of a user
interface composed in Visual Basic 6.0 and an analysis file for performing deformation, stress, fatigue, and modal
analysis of anti-roll bars in ANSYS 7.0. Finite element analysis is performed at the background with limited use of
ANSYS. The effects of anti-roll bar design parameters on final anti-roll bar properties are also evaluated by performing
sample analyses with the developed automated design software.
Keywords: Anti-Roll Bar, Design Automation, Finite Element Analysis
1. GİRİŞ
1.1. Problemin Tanımlanması
Otomobil denge çubuğu, aracın her iki tarafındaki
süspansiyon elemanlarını birbirine bağlamak suretiyle
aracın yalpa açısını sınırlandırma görevi gören, genelde
çelikten yapılmış, içi dolu veya boş silindirik çubuk
şeklindeki süspansiyon elemanıdır. Denge çubuğunun
temel görevi, virajlarda veya bozuk zeminli yollarda
ilerleme esnasında araçta ortaya çıkan yalpa hareketine
direnç göstermektir. Denge çubuğu yalpa açısını
sınırlandırarak ve aracın iç ve dış tekerlekleri arasındaki
yük aktarımını etkileyerek, doğrultu kontrol ve
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stabilizasyon özelliklerini doğrudan ve dolaylı olarak
etkilemektedir.
Otomobil denge çubuğu geometrisi, araçtaki diğer
elemanların geometri ve yerleştirilme düzenlerine
bağlıdır. Bu nedenle denge çubuğu tasarımının otomobil
tasarım ve üretiminin çeşitli safhalarında değişmesi sıkça
karşılaşılabilecek bir durumdur. Sözkonusu özellikler
dikkate alındığında, denge çubuğu tasarım analizlerinin
daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak bir analiz
otomasyonunun oldukça faydalı olacağı açıktır [1].
Günümüzde bu analizlerin yapılmasında Sonlu Elemanlar
Yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bir çok karmaşık mühendislik probleminin
çözümünde etkili biçimde kullanılabilen ve çözüm

olanağı sağlayan Sonlu Elemanlar Yönteminin
uygulanması için genel amaçlı birçok paket program
bulunmaktadır. Firmaların rekabetçi piyasa içinde
konumlarını koruyabilmeleri veya geliştirebilmeleri için,
ürünlerini mümkün olan en kısa sürede, en düşük
maliyetle ve gerekli kalite koşullarını sağlayarak pazara
sürmeleri gereklidir. Tasarım analizi aşamasında Sonlu
Elemanlar Analizinin (FEA) kullanıldığı ürünlerde bu
koşulları sağlamak için genel amaçlı FEA paket
programlarının etkili biçimde kullanabilmesi zorunludur
[2].
Yukarıda bahsedilen problemler, rekabetin en yoğun
şekilde yaşanmakta olduğu otomotiv sektörü ele
alındığında daha değişik bir açı kazanmaktadır. Önemli
otomotiv parçası üreticilerinin verdiği bilgilere göre
otomobil parçaları için uygulanan Sonlu Elemanlar
Analizlerinin yaklaşık %80’i tekrar niteliği taşımaktadır
[3]. Bunun nedeni, bir çok otomobil parçasısın her
otomobilde kullanılan standart parça niteliği taşıması ve
ölçülerde farklılıklar bulunmasına rağmen farklı
otomobillerde bulunan aynı işlevli parçalar için temel
geometrik özelliklerin aynı olmasıdır. Diğer bir neden ise
otomobilde bulunan parçaların tasarımlarının aynı
otomobilde bulunan diğer parçaların tasarımlarından
etkileniyor olmasıdır. Buradan çıkarılacak önemli sonuç
şudur; tasarım analizi sürekli tekrarlanan ve temel
geometri ve yükleme özellikleri aynı olan bu tip
parçaların Sonlu Eleman Analizlerinin daha hızlı ve
güvenli yapılması sağlayacak bir iyileştirme, fazla sayıda
tekrarlanan analizler gözönüne alındığında, büyük bir
yarar sağlayacaktır [1].
1.2. Sonlu Elemanlar Analizinin Otomasyonu
Bölüm 1.1 de açıklanan yaklaşımı gerçekleştirmenin
bir yolu, ürüne özel FEA programlarının geliştirilmesidir.
Çözüm aşamasında genel amaçlı FEA paket
programından faydalanmakla birlikte, veri girme ve
sonuç görüntüleme bölümleri için yalnız amaç ürüne
yönelik,
sadeleştirilmiş
menüler
hazırlayarak
oluşturulacak, ürüne özel analiz programları analiz
zamanının kısaltılmasını sağlayabilir [4].
Bu çalışmada, otomobil denge çubuğu tasarım
analizleri için özel bir yazılım geliştirilmiştir.

Şekil 1 - Örnek denge çubuğu geometrileri
Denge çubuğu kesit alanı, içi dolu silindirik, boru
veya değişken çaplı dolu silindirik olabilmektedir.
Bunlardan dolu silindirik denge çubukları yaygın olarak
kullanılmakla birlikte, boru tipi denge çubukları da düşük
ağırlıkları nedeniyle tercih edilmektedir.
1.3.2. Malzeme ve Üretim
Denge çubukları genel olarak SAE (Society of
Automotive Engineers) tarafından tavsiye edilen, SAE
kodu G5160 - G6150 ve G1065 - G1090 arasında olan
veya bunlara eşdeğer yüksek dayanımlı çeliklerden
üretilmektedir [5]. Çubuklar sıcak veya soğuk metal
şekillendirme işlemleriyle üretildikten sonra ısıl işlem
tabi tutulmaktadır. Bazı durumlarda yüzey kaplaması
tercih edilmektedir. Yüksek gerilmeye maruz kalan
kısımlarda kumlama uygulanması, yorulma dayanımı
açısından faydalı olmaktadır.
1.3.3. Bağlantılar
Denge çubukları diğer gövde ve süspansiyon
elemanlarına 4 noktadan bağlanmaktadır. Bu bağlantılar
Şekil 1’de sarı renkle gösterilmiştir. Orta kısımda
bulunan bağlantılar denge çubuğunu araç gövdesine
bağlayan yataklardır, Şekil 2. Bu yataklar genelde kauçuk
veya
plastiklerden
imal
edilmektedir.
Yatak
malzemesinin elastikiyeti çubuğun yalpa direnci üzerinde
etkilidir. Denge çubuğunun yataklar içinde, yatak ekseni
yönünde hareketi serbesttir. Bazı durumlarda bu hareket,
değişik yöntemler kullanarak engellenmektedir [5].

1.3. Otomobil Denge Çubuğu:
Denge çubuğu tasarım analizi için otomasyonunun
gerekliliğini ortaya koyduktan sonra, denge çubuğunu
temel özellikleri incelemek yararlı olacaktır:
1.3.1. Geometri
Diğer araç elemanlarının şekil ve montajından
kaynaklanan sınırlamalar, denge çubuğunun şeklini
belirlemede en önemli etkendir. Bazı durumlarda, denge
çubuğu diğer elemanlarla kesişmemek için karmaşık
şekiller alabilir, Şekil 1. Şekli ne olursa olsun, denge
çubuğu geometrisi 3 boyutlu bir merkez çizgisi ve bunun
çevresine geçirilmiş bir kesit alanıyla ifade edilebilir.

Şekil 2 - Kauçuk denge çubuğu yatağı ve metal bağlantı
bloğu
Denge çubuğu ayrıca, uç noktalarından süspansiyon
elemanlarına bağlanmaktadır. Bu bağlantılar ucunda
küresel mafsallar bulunan küçük elemanlar veya pim
bağlantıları yoluyla sağlanmaktadır, Şekil 3 ve 4.
Denge Çubuğu

Küresel Bağlantı
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Şekil 3 - Küresel bağlantı elamanı ve detay resmi

Şekil 4 - Pim bağlantısı ve detay resmi
2. DENGE ÇUBUĞU TASARIM ANALİZİNİN
OTOMASYONU
Denge çubuğu tasarımının sonlu elemanlar
yöntemiyle analizinin, otomasyonunu gerçekleştirebilmek
için öncelikle çubuğun sonlu elemanlar analizinin her
evresine uygulanacak adımların, tüm olasılıkları
düşünerek, belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle
otomasyonun ilk adımı olarak denge çubuğunun sonlu
elemanlar analizi ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır.
2.1. Analiz Girdileri ve Sonuçlarının Belirlenmesi
Denge çubuğu tasarımında karşılaşılabilecek her türlü
olasılığı belirlemek için, çubuğun tasarım parametreleri
incelenmelidir. Ayrıntıları Bölüm 1.3 de verilmiş olan bu
parametreler aşağıdaki gibidir:
- Denge çubuğu geometrisi,
- Denge çubuğu kesit alanı,
- Denge çubuğu malzemesi,
- Yatakların tipi,
- Yatakların konumu,
- Yatakların eksensel uzunluğu,
- Yatak malzemesinin elastikiyeti,
- Uç nokta bağlantılarının tipi.
Değişik denge çubuğu tasarımlarının analizde
yaratacağı farklılıklardan birisi de, yükleme ve sınır
koşullarıdır. Denge çubuğunun yüklemesi çubuğun uç
noktalarının
birbirine
göre
dikey
yönde
yerdeğiştirmesidir. Bu yerdeğiştirme aracın yalpa
hareketiyle ortaya çıkar ve maksimum yerdeğiştirmenin
miktarı, müsaade edilen maksimum yalpa açısına
bağlıdır. Maksimum yalpa açısı 3.5° olarak seçilirse, iz
genişliği 1300 mm olan ve rijid akslı bir araç için denge
çubuğunun bir ucunun hareketi ;

45an0)m
=
31t.2⋅f≅
(0)/m
olarak bulunur. Diğer ucun ise ters yönde (aşağı veya
yukarı) 40 mm hareket ettiği düşünüldüğünde, uçların
birbirine göre maksimum yerdeğiştirmesi 80 mm
olacaktır. Bu değer aracın iz genişliğine ve süspansiyon
tipine bağlıdır. Bağımsız süspansiyon sistemlerinde bu
değer, süspansiyon elemanlarının geometrisine ve denge
çubuğunun bağlandığı noktaya göre hesaplanabilir
Denge çubuğu analizinde uygulanacak sınır koşulları,
kullanılan bağlantı tipine göre belirlenmektedir. Şekil
5’de verilen koordinat sistemi kullanıldığında, yatakların
bağlantı noktalarında çubuğun y ve z yönündeki
hareketleri yatak malzemesinin elastikiyetine bağlı olarak
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kısıtlanmıştır. Eksensel hareketi engelleyen bir yatak tipi
seçilmişse, x yönündeki hareket de engellenmelidir. Her
iki yatak tipinde de x ekseni etrafında dönme serbest
iken, y ve z ekseni etrafındaki dönmeler, yine yatak
elastikiyetine bağlı olarak, kısıtlanmıştır. Denge çubuğu
uç noktaları süspansiyon elemanlarına bağlı olduğu için,
yalnız dikey eksende hareket etmektedir. x ve z
yönündeki hareketler ise engellenmiştir. Uç nokta
birleşimleri için küresel mafsallı eleman kullanılmışsa ,
dönme hareketlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Pim
bağlantısı içinse, y ve z ekseni etrafındaki dönme hareketi
engellenmiştir.
y

Şekil 5 - Denge çubuğu koordinat ekseni
x
f Analize başlamadan önce yapılması gereken bir diğer
işlem ise analizden istenen
sonuçların belirlenmesidir.
z
Denge çubuğu analizinden elde edilmesi beklenen
sonuçlar şunlardır:
f
- Denge çubuğunun yalpa direnci,
- Maksimum yük altında denge çubuğu üzerinde
oluşan gerilme ve gerinmeler,
- Denge çubuğunun yorulma dayanımı,
- Denge çubuğunun doğal frekans ve titreşim
biçimleri,
- Çubuğun boyu ve ağırlığı.

2.2. Denge Çubuğu FEA Aşamalarının Belirlenmesi
Sonlu eleman analizi temel olarak üç kısımdan
oluşmaktadır; model hazırlama, çözüm, sonuç
değerlendirme. Model hazırlama aşaması, parça
geometrisinin yaratılması, sonlu eleman ağının
oluşturulması, malzeme özelliklerinin belirlenmesi,
yüklerin ve sınır koşullarının uygulanması işlemlerini
içermektedir. Çözüm kısmında, yapılacak analiz tipi ile
kullanılacak çözücünün belirlenmesi gerekmektedir. Son
aşama ise, analizden elde edilen sonuçların grafikler,
tablolar ve şekiller aracılığıyla değerlendirilmesidir.
Aşağıda, denge çubuğunun ANSYS programın ile
gerçekleştirilen Sonlu Elemanlar Analizinde uygulanan
adımlar açıklanmaktadır.
2.2.1. Kullanılacak Sonlu Elemanların Tanımlanması
Denge çubuğunu modellenmesi için ANSYS
BEAM189 sonlu elemanı, yatakların modellenmesi içinse
ANSYS COMBIN14 elemanı seçilmiştir. BEAM189
elemanının seçiminde, diğer çubuk elemanlarına göre
hesaplama üstünlüğü, tanımlama ve sonuç görüntüleme
kolaylığı ile lineer olmayan analize uygunluğu etkili
olmuştur. COMBIN14 elemanı ise diğer yay-sönümleyici
kombinasyon
elemanlarına
göre
daha
basit
tanımlanabilmesi, sönümleme özelliğinin isteğe göre iptal
edilebilmesi
ve
lineer
olmayan
analizlerde
kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir.
2.2.2. Sonlu Elemanların Niteliklerin Belirlenmesi

Bu kısımda, seçilen sonlu elemanların fiziksel
özellikleri tanımlanmalıdır. Örnek olarak, COMBIN14
elemanın üç boyutlu, doğrusal yay olarak davranması
tercih edilmiş ve yay katsayısı tanımlanmıştır.

serbestliğini sağlamaktadır. Eksen üzerine dağıtılmış olan
yaylar paralel çalışacağı için, sonlu eleman nitelikleri
tanımlanırken yatağın gerçek yay katsayısı değeri,
dağıtılmış yay sayısına bölünmelidir.

2.2.3. Malzeme Özelliklerinin Tanımlanması
COMBIN14 elemanı için bir malzeme özelliği
belirtilmesi gerekmemektedir. BEAM189 elemanı için
yapısal, lineer, izotropik malzeme modeli seçilmiş ve
malzeme özellikleri tanımlanmıştır.
2.2.4. Denge Çubuğu Modelinin Yaratılması
Denge çubuğu, daha öncede belirtildiği gibi çubuk
eleman (BEAM189) kullanılarak modellenmiştir.
Modelin oluşturulması için çubuğun merkez çizgisine
ihtiyaç vardır. Bu çizgi ANSYS içinde yaratılabileceği
gibi herhangi bir IGES dosyasından da alınabilir.
Çubuğun kesit alanı çubuk elemanının niteliği olarak
atanmalıdır. Elde edilen merkez çizgisi üzerinde çubuk
elemanlarla sonlu eleman ağı oluşturulduğunda, denge
çubuğu modeli yaratılmış olur. Ağ oluşturulması
sırasında önemli olan bir nokta, çubuk üstünde bulunan
yatakların merkezine birer adet düğüm noktası
yerleştirmesi gerekliliğidir. Bu koşul merkez çizgisini,
yatak merkez noktalarını kullanarak üçe bölmek ve elde
edilen üç çizgi üzerinde ayrı ayrı sonlu eleman ağı
oluşturarak sağlanabilir. Yaratılan denge çubuğu
modelinin uç nokta detayları bulunmamaktadır. Bunun
nedeni, uç noktalarda kullanılan küresel bağlantılar
nedeniyle buralarda ki gerilmelerin çubuğun diğer
bölgelerine göre çok daha düşük olmasıdır, Şekil 6. Ağ
oluşturma esnasında, bir diğer önemli nokta ise,
kullanılan sonlu eleman sayısıdır. Yapılan analizlerin
neticesinde 100 ila 200 arasında sonlu eleman
kullanmanın yeterli olacağı görülmüştür.

Şekil 7 - Denge çubuğu sonlu eleman yatak modeli
2.2.6. Sınır Koşulları ve Yüklerin Uygulanması
Denge çubuğu analizinden elde edeceğimiz üç temel
sonuç; yalpa direnci, maksimum yük altında oluşan
gerilmeler ve çubuğun doğal frekanslarıdır. Bu üç sonucu
elde edebilmek için uygulanacak yükler birbirinden
farklıdır. Farklı yükler uygulayarak elde edilmiş analiz
sonuçlarını tek seferde inceleyebilmek için yükler
ANSYS’nin “load step” metodu ile uygulanmıştır. Yalpa
direncini tespit edebilmek için çubuğun her iki ucuna, zıt
yönlerde büyüklüğü eşit kuvvetler uygulanmıştır. Daha
sonra bu kuvvetler kaldırılarak, çubuk üstündeki
gerilmeleri belirleyebilmek amacıyla, yerlerine yine zıt
yönlerde aracın maksimum süspansiyon deformasyonuna
tekabül eden yerdeğiştirme yükleri uygulanmıştır. Son
olarak doğal frekansları elde edebilmek için tüm yükler
kaldırılmıştır. Sınır koşulları Bölüm 2.1 de belirtildiği
gibi uygulanmalıdır.
2.2.7. Çözüm

Şekil 6 – Gerilme dağılımı
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Bir önceki bölümde belirtilen üç yükleme adımından
ilk ikisinde statik analiz, üçüncüsünde ise modal analiz
yapılmalıdır. Çözüm aşamasında verilmesi gereken en
önemli karar analizin lineer olup olmadığıdır.
Yüklemenin az olduğu durumlarda lineer analiz ile lineer
olmayan analiz birbirine yakın sonuçlar vermektedir.
Fakat yükleme arttıkça, büyüklüğü artan yerdeğiştirmeler
nedeniyle, analiz lineer olma özelliğini kaybetmektedir.
Statik analizler için ANSYS’in otomatik seçtiği çözücü
kullanılırken, titreşim analizinde Block Lanczos metodu
tercih edilmiştir.

2.2.5. Yatakların Modellenmesi

2.2.8. Sonuçların Değerlendirilmesi

Yataklar, y ve z eksenleri üzerinde bir ucu denge
çubuğuna tutturulmuş diğer ucu ise sabitlenmiş olan
COMBIN14 elemanlarının, yatağın gerçek uzunluğunu
dikkate alarak, yatak ekseni boyunca dağıtılmasıyla
modellenmiştir, Şekil 7. COMBIN14 elemanlarının
doğrusal yay olarak tanımlanması yataklardaki dönme

İlk yüklemenin analizinden elde sonuçlar içerisinde,
yalpa direncini hesaplamak için gerekli olan, çubuğun uç
noktalarının y ekseni yönündeki yer değiştirmeleridir. Bu
değeri kullanarak yalpa direncinin hesaplanması bir
sonraki bölümde gösterilmiştir. Maksimum yerdeğiştirme
yükünün analizinden elde edilen sonuçlar, denge

çubuğunun hem statik hem de yorulma dayanımları
açısından önemlidir. Bu analizden elde edilen
sonuçlardan maksimum gerilme/gerinim değerleri,
gerilme/gerinim dağılımları ve çubuk merkez çizgisi
boyunca gerilme/gerinim değişimleri kaydedilmelidir.
Titreşim analizi neticesinde ise, denge çubuğunun ilk 5
doğal frekansı ve bunlara ait titreşim biçimleri
kaydedilmiştir.
2.2.9. Denge Çubuğu Yalpa Direncinin Hesaplanması
Büyüklüğü bilinen “F” yükünün denge çubuğunun uç
noktalarına zıt yönlerde uygulanmasıyla uç noktalarda
meydana gelen yerdeğiştirme, Şekil 8’de gösterildiği gibi
simetrik ve “f” büyüklüğünde olsun. Bu durumda denge
çubuğun yalpa direnci literatürde kullanılan üç değişik
birimle aşağıdaki gibi hesaplanır [6]:
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hesaplanmış yorulma limitinin
düzeltilmesiyle elde edilir.

çeşitli

faktörlerle

2.3. Otomatik Denge Çubuğu Tasarım Analizi
Programının Oluşturulması
Otomatik tasarım analizi programı kullanıcı arayüzü
ve sonlu eleman analiz dosyası (makro) olmak üzere iki
kısımdan oluşmaktadır. VISUAL BASIC 6.0 ortamında
geliştirilmiş
olan
kullanıcı
arayüzü,
ANSYS
programındaki
Pre-Processor
ve
Post-Processor
görevlerini görmektedir. Çözüm ANSYS 7.0 programını
kullanılarak elde edilmektedir. Analizin otomasyonu,
ANSYS’te analizin yapılabilmesi için uygulanması
gereken tüm adımları içeren, APDL dilinde yazılmış olan
makro dosyası sayesinde olmaktadır. Otomatik Tasarım
Analizi Programının temel yapısı Şekil 9’te
gösterilmiştir. Kullanıcı, yalnızca kullanıcı arayüzü
üzerinde çalışmaktadır. Gerekli veri girme işlemleri
yapıldıktan sonra, arayüz tarafından ANSYS programı
çağırılır. ANSYS daha önceden hazırlanmış makro
dosyasını ve kullanıcın girdiği verilerle hazırlanan veri
dosyasını kullanarak arka planda analizi tamamlar.
Analizin yorumlanması için gerekli olan sonuçlar yine
kullanıcı arayüzü üzerinde görüntülenir.
Veri Girme
Formları

Kullanıcı
Arayüzü

Sonuç
Görüntüleme
Formları

F
Şekil 9 – Otomatik analiz programının temel yapısı
Şekil 8 – Denge çubuğu uç noktalarını birleştiren
çizginin f
ψ
yükleme öncesi ve sonrası durumu
2.3.1.
ANSYS Analiz Dosyaları
Sonuçlar elde edilir
Veri dosyası
f

Analiz başlatılır

ve Kullanıcı Arayüzü

yaratılır
üzerinde görüntülenir
Çubuk uç noktalarının yerdeğiştirmesini gösteren ”f” F
ANSYS Grafiksel Kullanıcı Arayüzünde (GUI)
değeri rijid akslı süspansiyonlarda aracın yalpa açısını
bulunan menüleri kullanarak yapılan hemen her işlemin
bulmak için direk kullanılabilir, fakat bağımsız tip
bir komut karşılığı vardır. Bütün bir analiz gerekli
süspansiyonlarda süspansiyonL geometrisi göz önüne
veri dosyasını
komutlarla yazılmışANSYS,
makro
dosyaları aracılığı ile
ve makro dosyasını
alınarak bu değer modifiye edilmelidir.
ANSYS’in
kullanıcı
arayüzü
kullanılmadan
yapılabilir.
ANSYS Makro
kullanarak arka planda
çalışır
Dosyası
Denge
çubuğu otomatik analizinde iki makro dosyası ve
2.2.10. Yorulma Analizinin Yapılması
bir de veri dosyası bulunmaktadır. Makro dosyalarının
biri çözüm, diğeri ise ön görüntüleme işlemi için
Denge çubuğu üzerindeki gerilmeler, kesme ve
oluşturulmuştur. Bu iki makro dosyası da parametrik
eksensel gerilmelerin kombinasyonu şeklindedir. Bu
olarak veri dosyasına bağlıdır. Kullanıcı arayüzü
nedenle yorulma analizinde, maksimum yükleme altında
tarafından oluşturulan veri dosyası, kullanıcının girdiği
bulunan maksimum Von-Misses gerilmesi kullanılmıştır.
nümerik veriler ve değişik opsiyonlar arasından yaptığı
Yorulma analizi yaparken, maksimum yükün tam
seçimleri içermektedir.
değişken döngüsü varsayılmış ve çubuğun ömrü yorulma
(S-N) eğrisi kullanılarak hesaplanmıştır [7]. Aslında
2.3.2. Kullanıcı Arayüzü
çubuk üstünde gerilme her zaman maksimum boyuta
ulaşmamaktadır ve normal yol koşullarında ortalama
Kullanıcı arayüzü veri girmeye ve sonuç
gerilme de mevcuttur. Ancak bu konuda yapılmış
görüntülemeye yarayan formlardan oluşmaktadır.
çalışmalar, normal yol koşullarında ortalama gerilmenin
ANSYS’te olduğu gibi analiz üç aşamaya ayrılmıştır. Bu
değişken gerilme genliğine kıyasla çok küçük olduğunu
aşamalarda yapılacak işler Pre-Processor, Solution ve
göstermektedir. Ayrıca, laboratuar koşullarında yapılan
Post-Processor menüleri altında toplanmıştır. Bunların
testlerden veya sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen
yanında bir analizde girilen tüm verileri saklamak veya
gerilme sonuçlarını kullanarak, S-N eğrileri aracılığıyla
daha önceden girilmiş analiz verileri tekrar kullanmak
hesaplanan ömür değerlerinin, çubuğun gerçek yol
için, klasik dosya işlemleri menüsü bulunmaktadır.
koşullarındaki ömrü konusunda gerçekçi bir fikir verdiği
Ayrıca kullanım esnasında kullanıcıya yol göstermek
bildirilmiştir [8]. S-N eğrisinin kullanılabilmesi için
amacıyla genel uyarılar ve örnek analizler içeren bir
çubuğun yorulma limitini bilinmelidir. Bu değer çubukla
yardım dosyası sunulmuştur.
aynı malzemeden yapılmış test elemanın laboratuarda

209

Pre-Processor menüsü altı bölümden oluşmaktadır.
Bu bölümlerde sırasıyla denge çubuğu geometrisinin
oluşturulması, Şekil 10,
kesit alanı özelliklerinin
belirlenmesi, bağlantı özelliklerinin belirlenmesi,
malzeme bilgisinin tanımlanması, model veri dosyasının
oluşturulması ve modelin ön izlenmesi işlemleri
gerçekleştirilmektedir.

Veri girme işlemi bittikten sonra, model veri dosyası
oluşturulur. Bu işlem ile aynı zamanda herhangi eksik bir
bilgi olup olmadığı kontrol edilmiş olur. Pre-processor’da
son olarak modelin ön izlemesi yapılmaktadır, Şekil 12.
Bu bölüm oluşturulan modelin ANSYS tarafından nasıl
algılandığının anlaşılması açısından önemlidir. Bu
aşamada tespit edilecek bir hata ile yanlış bir modelin
analiz edilmesi ihtimali ve bundan kaynaklanacak vakit
kaybı önlenmiş olur.
Analizin ikinci evresi çözümün elde edilmesidir. Bu
kısımda kullanıcı lineer veya lineer olmayan analizi
tercih edebilmektedir. Çözüm için kullanıcıdan istenen
bilgiler ise, çubuğun uç noktalarının birbirine göre olan
yerdeğiştirme miktarı ve çözümde kullanılacak sonlu
eleman sayısıdır. Bu bilgiler girildikten sonra bir komut
düğmesi aracılığıyla ANSYS çağırılır ve çözüm ANSYS
tarafından arka planda gerçekleştirilir. Çözüm
tamamlandığında ANSYS otomatik olarak kapanır.

Şekil 10 – Pre-Processor’de geometri tanımlama
Denge çubuğu geometrisi isteğe göre program içinde
yaratılabilmekte ya da daha önceden hazırlanmış olan bir
IGES dosyasında alınabilmektedir. Program içinde model
yaratırken, eğer model simetrikse simetri tipini seçerek
yalnız bir taraftaki nokta koordinatlarını ve çizgi birleşim
çaplarını girmek yeterli olacaktır. Denge çubuğu yatak ve
uç kısım bağlantıları için ikişer seçenek sunulmuştur.
Şekil 11’de bağlantı tanımlama bölümü görülmektedir.
Bir sonraki bölüm malzeme bilgileri tanımlama
bölümüdür. Bu bölümde kullanıcı kendi malzeme
özellikleriyle bir malzeme tanımlayabileceği gibi,
programın malzeme veritabanından bir malzeme de
seçebilir.

Şekil 11 – Pre-Processor’da bağlantı tanımlama
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Şekil 12 – Model Önizleme Bölümü
Üçüncü evrede, analizden elde edilen sonuçlar
görüntülenir. Bu işlem Post-Processor altındaki ilk dört
bölümde yapılır. Bu bölümlerin ilkinde denge çubuğunun
yalpa direnci, uzunluğu, ağırlığı ve uç noktalarda oluşan
reaksiyon kuvvetleri görüntülenebilir. İkinci bölümde,
çubuk üzerindeki maksimum gerilim/gerinim değerleri,
çubuğun deforme olmuş şekli, yedi değişik açıdan
gerilim/gerinim dağılımı şekilleri (Şekil 13) ve
gerilim/gerinim değerlerinin çubuk ekseni boyunca
değişimini gösteren grafikler (Şekil 14) kullanıcıya
sunulmaktadır. Üçüncü bölümde denge çubuğunun
yorulma ömrü hesaplanır. Bu bölümde kullanıcı kendi
deneyimlerine dayanarak, yorulma limiti modifikasyon
faktörlerini kullanabilir. Kullanıcı bu konuda bir giriş
yapmadığı takdirde program boyut faktörünü otomatik
hesaplamakta, diğer faktörlerle ilgili olarak da öneriler
sunmaktadır. Dördüncü bölüm, denge çubuğunun titreşim
analizinden elde edilen sonuçlara ayrılmıştır. Burada,
çubuğun ilk beş doğal frekanslıyla birlikte bu frekanslar
için çubuğun titreşim biçimleri animasyonlu olarak
görüntülenebilmektedir.

Şekil 13 – Post-Processor’da sonuç görüntüleme.
Analizin son işlemi oluşturulacak analiz raporudur.
Analiz raporu hazırlanırken kullanıcı bir rapor başlığı ve
raporda görmek istediği analiz girdileri ile analiz
sonuçlarını seçer. Daha sonra, arayüz üzerindeki rapor
oluşturma düğmesinin aktive edilmesiyle birlikte analiz
raporu otomatik olarak Microsoft Word dosyası olarak,
raporlar klasörü içerisine kaydedilir.

i. Denge çubuğu üzerinde maksimum gerilme
değerleri tork kolu başlangıcındaki eğri bölgeler ile
çubuğun yataklar vasıtasıyla gövdeye tutturulduğu
noktalarda oluşmaktadır.
ii. Denge çubuğu kalınlığının artırılması çubuğun
yalpa direncini önemli ölçüde artırmaktadır. Fakat,
çubukta oluşan gerilmeler ve çubuğun ağırlığı da buna
paralel olarak artmaktadır. Ayrıca yorulma ömrü
hesabında kullanılan boyut faktörü de çap arttıkça
azalmakta, dolayısıyla yorulma ömrünü azaltmaktadır.
iii. Boru tipi denge çubuğu kullanmanın en büyük
avantajı ağırlıktaki azalmadır. Boru tipi çubuğun ağırlığı,
kendisiyle aynı geometriye ve yalpa direncine sahip dolu
silindirik denge çubuğuna göre % 50’ye varan oranlarda
düşüktür. Fakat çubuk üstündeki gerilmelerde % 10
oranında bir artış görülmektedir.
iv. Yatak malzemesinin elastikiyetinin azaltılması
denge çubuğunun yalpa direncini yükseltmektedir. Fakat
bu durumda da gerilim değerlerinde artış söz konusudur .
v. Denge çubuğunun yatak içindeki eksensel
hareketinin kısıtlanmasının yaratacağı etki çubuğun bu
yöndeki hareket etme isteğine bağlıdır. Düzgün
geometriye sahip çubuklarda bu hareket genelde
düşüktür. Bu nedenle yatak tipinin değiştirilmesi
herhangi bir etki yaratmaz. Eksensel hareketin fazla
olduğu durumlarda eksensel hareketi engelleyen yatak
kullanılması, yalpa direncini artıracaktır. Ancak çubuk
üstündeki gerilmeler de özellikle tork kolunun başlangıç
kısımlarında artacaktır. Bu tip yatak kullanımda dikkat
edilmesi gereken bir diğer husus, eksenel hareketin
engellenme biçiminin yaratacağı gerilim yığılmasıdır.
vi.
Denge
çubuğu
yataklarının
merkeze
yaklaştırılması durumunda yatak bölgelerinde oluşan
gerilmeler, tork kolu başlangıcındaki gerilmelere göre
daha yüksek olmaktadır. Yeni durumda ayrıca maksimum
gerilim değeri artacak, çubuğun yalpa direnci düşecektir.
vii. Çubuğun uç noktalarında küresel bağlantılar
yerine pim bağlantılar kullanıldığında, uç noktalardaki
gerilmeler artmaktadır. Çubuğun yalpa direncinde de bir
artış görülmekte, ancak bu kez çubuk üstündeki
maksimum gerilme değeri azalmaktadır. Uç noktalarda
artan gerilmeler nedeniyle pim bağlantı detayları önem
kazanmaktadır.
4. SONUÇ

Şekil 14 – Post-Processor’da sonuç görüntüleme
3. TASARIM PARAMETRELERİNİN DENGE
ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Denge çubuğu tasarım parametrelerinin denge çubuğu
özellikleri üzerine etkileri incelenmek amacıyla,
hazırlanan otomatik analiz programı ile karşılaştırmalı
analizler gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerin sonuçlarının
değerlendirilmesiyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
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Geliştirilen otomatik denge çubuğu tasarım analizi
yazılımıyla denge çubuğunun tasarım analiz süresi ciddi
anlamda
düşürülmüştür.
Bu
süre
bilgisayarın
performansına bağlı olmakla beraber veri girme işlemi de
dahil 5 ila 10 dakika arasındadır. Hazırlanan program
sonlu elemanlar analizi konusunda deneyimi olmayan
mühendisler tarafından da rahatlıkla kullanılabilecek
niteliktedir.
Analizi sıklıkla tekrarlanan diğer ürünler için de, bu
çalışmadakine benzer otomatik analiz programları
geliştirilerek, önemli yararlar sağlanabilir. Analiz
sürelerindeki kısalma sonlu elemanlar analizi paket
programının kurulu olduğu bilgisayarı daha kısa süre

meşgul etmek anlamına gelmektedir. Bu da daha az
sayıda paket program lisans bedeli ödenmesine olanak
sağlayabilir. Ayrıca kısa analiz süreleri, ürünlerin pazara
daha kısa sürede sunulmasını sağlayarak rekabet gücüne
katkıda bulunacaktır.
Otomatik analiz programlarının getirdiği önemli bir
diğer kazanç da tasarım kalitesinin yükselmesidir. Sonlu
elemanlar analizinde yapılan yanlışlıkları bulmak, eğer
hata çok açık değilse, oldukça zordur. Genel olarak
yapılan sonlu eleman analizlerinin sonucundan emin
olabilmek
için
gerçek
testlerle
karşılaştırma
yapılmaktadır. Fakat bunun yapılan her analiz için
tekrarlanması
pratik
değildir.
Otomatik
analiz
programında ise doğruluk kanıtlandıktan sonra programla
yapılan tüm analizler güvenilir olacaktır. Buna ek olarak,
her analizden sonra otomatik analiz programı tarafından
hazırlanan analiz raporları, bir tasarım veritabanı
oluşmasına imkan sağlayacaktır.
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SEYİR DİNAMİĞİNDE SİMÜLASYON
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ÖZET
Simülasyon teknikleri otomotiv uygulamalarında insan-taşıt etkileşiminin özelliklerini tahmin etmek üzere onyıllardır
kullanılmaktadır. Kullanılan maddi kaynakların ve harcanan zamanın azaltılması burada temel hedef olmuştur. Üretilen
taşıtlardaki çeşitlilik, gerçek yol testlerinin dezavantajlarını daha da acil hale getirmektedir. Bu çalışmada taşıt dinamiği
simülasyonundaki aşamalar tanıtılmıştır. Taşıt dinamiği araştırmalarında simülasyon tekniklerinin gerekliliği adım adım
açıklanmıştır. Özgün bilgisayar yazılımları ile genellikle çoklu cisim dinamiği temelli olan ticari yazılımlar arasındaki
farklar tartışılmıştır. Otomotiv araştırmalarında sürüş simülatörlerinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler : Seyir Dinamiği, Seyir Dinamiği Simülasyonu, Sürüş Simülatörü
VEHICLE DYNAMICS SIMULATION
ABSTRACT
Simulation techniques are used since decades in automotive applications to estimate human-vehicle interaction in many
areas. Time consumed in research and development and resources used are to avoid as far as possible. The increasing
number of vehicle variants make the disadvantages of real road tests more evident. Phases in vehicle dynamics
simulation is presented in this paper. The necessity of simulation tecniques in vehicle dynamics investigations is
explained item by item. Alternative methods such as original programming codes and commercial codes (mostly based
on multi-body dynamics software) is compared. The importance of driving simulators in automotive research is
emphasized.
Keywords : Vehicle Dynamics, Vehicle Dynamics Simulation, Driving Simulator
1. GİRİŞ
Endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin günümüzdeki
temel amacı, uluslararası pazara başarılı ürünler sürerek
rekabet güçlerini korumak, gelişmiş ürünleri tasarlamak
bunları üretmek ve geliştirmektir. Burada ürün
geliştirmenin ana aşamaları olan hesap, tasarım ve test
bölümleri arasındaki iletişim hiç olmadığı kadar önem
kazanmış bulunmakta, bu iletişimin ve koordinasyonun
verimli olarak sağlanması durumunda ise pazara daha
gelişmiş ve hesaplı ürünleri kısa sürede sürmek mümkün
olmaktadır.
Otomotiv endüstrisi teknikteki tüm gelişmelerden payını
ciddi şekilde almaktadır. Motorlu bir kara taşıtı son

derece karmaşık teknik bir sistem haline gelmiş olup,
dolayısıyla geliştirilmesi yolundaki her adım çok büyük
gayretler sonucu aşılabilmektedir.
2. SEYİR DİNAMİĞİ
Seyir dinamiği kavramından anlaşılan, sürücü-taşıt-çevre
kapalı kontrol çevriminin beraberce davranışıdır
(Dragon,1998). Bu çevrimde frekansı en fazla 5Hz’e
kadar olan değişimler rol oynar. Bu frekansların üzerinde
kabaca 20 Hz’e kadar, direksiyon sistemi darbe davranışı,
Shimmy hareketleri gibi efektler ortaya çıkar. “Seyir
dinamiği” adı verilen bu araştırma bölgesinde taşıt
açısından 4 etken grubu rol oynar:
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Temel kavram : Aks aralığı, iz genişliği, ağırlık
merkezinin konumu, aerodinamik parametreler ve
benzer pek çoğu bu etkenlerin en başındadır.
5 Hz’e kadar olan bu incelemelerde pnömatik
lastik tekerlek en önemli etkenlerdendir. Bunların
stasyoner karakterlerinin dahi güvenilir şekilde
eldesi bugüne dek hep sorun olmuştur. Kaldı ki,
gerçekte seyir dinamiği geçişli (transient) cereyan
eden bir olaylar zinciridir. Önemli bir Avrupa
devletleri projesi olan “TIME”, bu soruya cevap
aramıştır (Dragon,1998).
Süspansiyon sistemi (askı kolları, yaylar ve
sönümleyiciler), taşıt gövdesi ile tekerlekler
arasında bağlayıcı elemanlardır. Kinematik ve
elastokinematik özellikleri ile, özellikle belirli seyir
hızlarının üzerinde seyir özelliklerini etkilerler.
Kinematik
özelliklerden
kasıt
askı
kolu
bağlantılarının
rijit
cisim
kinematiğidir.
Elastokinematik ise kuvvetler ve momentler
etkisinde süspansiyon sisteminin ve tekerleğin
bağlı bulunduğu jantın davranışını açıklamaya
çalışır. Süspansiyon sistemlerinin diğer özellikleri
olan, ömür, mukavemet, montaj hacmi ve maliyet
gibi unsurlar böyle bir bakış açısına göre ancak
sınır şartlarını oluşturabilirler.
Anti-blokaj, anti-patinaj ya da stabilite kontrol
sistemleri gibi donanımlar günümüzde seyir
dinamiğini özellikle ekstrem (kritik) seyir
durumları için son derece iyileştirmiştir. Bunların
çoğu normal seyirde gayet ender olarak devreye
giren sistemler olmaları sebebiyle sadece basit ama
faydalı birer ilave olarak görülebilirler, ancak, son
zamanlarda ABC (Active Body Control) gibi
seyrin her anına müdahale getiren sistemler
üzerinde durulmakta olup, bu da konunun
güncelliğini daha uzun süre koruyacağını
göstermektedir.

Motorlu cadde taşıtlarının dinamiği, literatürde sıkça
rastlandığı ve temel kaynaklarda da (Mitschke, 1995)
önerildiği üzere üç ana bölüme ayrılabilir :
1Doğrusal Dinamik (İngilizce : "Longitidunal
dynamics", Almanca : "Laengsdynamik") : Motor
gaz kelebeği, aktarma organlarında seçilen çevrim
oranı,
varsa
kavrama
kumandası
(veya
hidrodinamik dönüştürücü) ve fren pedal kuvveti
neticesinde taşıtın seyir yünündeki ivmelerini
inceler.
2Yanal Dinamik (İngilizce : Lateral dynamics,
Almanca : Querdynamik) : Seçilen doğrusal seyir
özellikleri eşliğinde (hızlar, ivmeler) direksiyon
sapması cevabını, yani taşıt gövdesi ve akslarının
yan yöndeki ivmelerini, gövde yalpasını, düşey
eksen etrafında dönmesini ve yüzmesini inceler.
3Düşey Dinamik (ingilizce : Vertical dynamics,
Almanca : Vertikaldynamik) : Cadde zemininin
düşey yöndeki profilinin etkisi altında (uyarı
profili) cadde normali yönündeki gövde ve aks

ivmelerini, dinamik tekerlek yüklerini ve kafa
vurma hareketini inceler.
Bir taşıt dinamiği simülasyonunun temeli, taşıt
bileşenlerine etkiyen kuvvetlerin ve momentlerin tasvir
edildiği denklemler ve dış kuvvetlere karşı taşıtın ve altsistemlerinin (ataletleri, esneklikleri ve sönümleri ile)
gösterdiği cevaptır. Bir simülasyon modeli, uygulama
amacına bağlı olarak yeterince ayrıntılı olmalı, ancak
amacı aşacak şekilde de karmaşık yapılandırılmamalıdır.
Model detaylandırılması yapılırken, taşıtın iç dinamiğini
temsil eden matematik ile dış kuvvetleri geliştiren
formülasyonlar arasında karmaşıklık bakımından bir
denge kurulması önerilebilir (Allen ve Rosenthal, 1994).
Basit modeller özellikle taşıt tasarımının konsept
aşamasında tüm taşıt veri setinin detaylı olarak mevcut
olmadığı ve bilinmediği durumlarda, kullanılabilir
fikirlerin ön elemelerini yapmak için çok faydalı olarak
görülebilirler.
3. SİMÜLASYON VE YOL DENEYLERİ
Kortüm ve Lugner (1994)’e göre "simülasyon", gerçek bir
sistemin modeli üzerinde deneyler yapmaktır. Bilgisayar
Destekli Simülasyon ise gerçek bir sistemin matematik
modeli üzerinde deneyler yapmaktır. Karayolu taşıtlarının
seyir dinamiği araştırmalarında sistemin analitik olarak
incelenmesi (özel olarak bu amaçla basitleştirilmiş
modeller hariç); doğrusal (lineer) olmayan sistem
davranışları ve çok sayıdaki serbestlik derecesi gibi
sebeplerle, çoğu zaman neredeyse imkansız hale gelir.
Uygulamaların önemli bir çoğunluğu için “Zaman
Simülasyonu” yani hareket denklemlerinin zaman
boyutunda nümerik integrasyonu tek kullanılabilecek
metot olarak belirir.
Günümüz yol deney ve test çalışmalarının problemleri
olarak :
zaman alıcı oldukları ve maliyetlerinin yüksek
olduğu, (Taşıt ve varyasyonlarının gerçek olarak
elde edilmesi zorunluluğu zaman ve maliyet
bakımından pek çok dezavantaj getirir.)
deney parametrelerinin ve özellikle dış etkenlerin
sürekli değişkenlik gösterdiği, (Kapalı test
parkurları bir dereceye kadar bu hususların
bazılarını bertaraf eder.)
uzun süren prototip modifikasyonları esnasında test
sürücülerinin karar kriterlerinin zamanla değiştiği,
kaydığı ve unutulduğu, (Bu durumda onlara sürekli
bir şekilde referans durumu yansıtan taşıtların
tekrar sürdürülmesi gerekir.)
standartlaştırılmış seyir manevralarının taşıt
emniyeti ile ilişkisinin tam olarak açıklığa
kavuşturulamadığı,
müşteri istek ve kabiliyetlerinin test sürücüsü
olarak
kullanılan
uzman
pilotlarınkilerle
örtüşmediği,
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sonuçları bakımından belki de en ilginç ve en etkili
olan fiziksel seyir sınırlarının incelenmesinin can
ve mal emniyeti kriterleri açısından olumsuzluklar
taşıdığı,
aşınma etkilerine maruz oldukları söylenebilir.

-

Günümüzde hesapsal yöntemler ve simülasyonlar her
zamankinden çok aranır ve kullanılır hale gelmişlerdir. Bu
duruma birkaç sebep gösterilebilir :
Gerçek sistem, geliştirme aşamasında henüz daha
hayata geçirilmemiştir daha doğrudan bir anlatımla
"yoktur", mevcut değildir.
Gerçek sistemin meydana getirilmesi ve onunla
deneyler yapılması çok pahalı ve zaman alıcıdır.
Simülasyonlarda bozucu etkiler yok edilebilir ve
ilgilenilen parametrelerin etkileri izole edilerek
incelenebilir. Simülasyonlarda tekrarlanabilirlik
özellikleri çok iyidir.
Gerçek sistemdeki iç olayları anlamak ve
büyüklükleri ölçmek, hatta alt sistemlerin ve tüm
sistemin giriş ve çıkış büyüklüklerini ölçmek
genelde zor ya da imkansızdır. Simülasyonlarda bu
sayılan büyüklüklere her zaman ulaşılabilir.
Güncel ve kabul edilebilir bir taşıt dinamiği simülasyonu,
aşağıda sıralanan 4 aşamayı da içermelidir. Mekanik,
hidrolik, pnömatik, elektrik ve elektronik sistemlerin bir
kombinasyonu
olan
günümüz
seyir
dinamiği
simülasyonlarında aşamalar sınıflandırılacak olursa :
"Off-line" simülasyon : Taşıta ait tüm mekanik,
hidrolik, pnömatik vb. alt sistemler simülasyonda
sanal olarak oluşturulur. Komple taşıt modeline
ilave edilmiş olan kontrol ünitelerinin içindeki
temel algoritmalar ve kurallar geliştirilir ve
beraberce ilk fonksiyon testlerine tabi tutulur. Bu
arada bu aşama, aslında diğer tüm aşamalardan da
daha geniş kapsamlı kullanılabilir. Elektronik
kontrol üniteleri düşünülmeksizin, taşıtın mekanik
simülasyonuna bağlı her türlü parametre etüdü bu
aşamada icra edilir.
Kontrolör Prototipleme (Control prototyping) :
Oluşturulmak istenen kontrol ünitesi algoritmaları
(ki günümüz taşıtları genelde birden fazla kontrol
ünitesi içermektedirler) yine geliştirme araçları
(örneğin PC) üzerinde kalacak şekilde gerçek
araçla test edilir ve algoritmalar gerektiği şekilde
düzeltilir. Burada off-line simülasyonda dikkate
alınamayacak kadar kompleks etkiler de gözlenir
ve düzeltmeler yapılabilir. Taşıt üzerindeki
kontrolörler (yönetim üniteleri) yazılım geliştiren
kimseye pek fazla serbestlik tanımayan, maliyeti
göz önünde tutularak optimize edilmiş basit
kontrolörlerdir.
SiL (Software-in-the-Loop) : Bu aşamada kontrol
ünitesi için hazırlanarak belli bir olgunluğa
getirilmiş olan algoritmalar, sanal bir kontrol
ünitesi donanımı oluşturularak , sanki gerçek bir
kontrol ünitesinin içine konurmuşçasına bunun

içine konur. Bu sanal kontrol ünitesinin (sanal
hardware+software) testi için özel geliştirilen
softwarelerle ya da komple simülasyonda test
edilir.
HiL (Hardware-in-the-Loop) : Bu tip simülasyonda
kontrol edilen sistem sanal olarak oluşturulur ve
simülasyon çevriminin içine kontrolör (bazen
başka donanım parçaları da) "gerçek" olarak
sokulur (Hanselmann 1996). Taşıt tüm aktüatörleri
ve sensörleri ile simüle edilir. (her zaman değil)
Kontrol ünitesinde her an devrede olan diyagnoz
fonksiyonları olduğundan simülasyon, kontrol
ünitesini ihtiyaç duyduğu tüm sinyallerle ve tam
doğru zamanda beslemelidir. Kontrol ünitesinin
data toplama frekansı belli ve genelde sabittir. Bu
da ünitenin dışında simüle edilmiş tüm sistemin
modellenmesinde, hesaplama zamanı ve doğruluk
arasında bir uzlaşma sağlanması ile mümkün olur.
Yani simülasyonun, kontrol ünitesini (ya da gerçek
zaman sinyallerine ihtiyaç duyan başka bir
donanım parçasını) bekletmeye hakkı yoktur. Bir
off-line model rahatça çok fazla hesap zamanına
ihtiyaç duyan algoritmalar içerebilir. Ancak bu
sanal dünyaya eğer "gerçek" bir eleman da dahil
edilecekse, o zaman simülasyon bu elemanı gerçek
zamanda sinyallerle beslemeli ve onun tepkilerini
de gerçek zamanda toplayabilmelidir. Gerçek
zamanlı çalışan basit HiL simülatörlerde, genellikle
ekran üzerinde çalışacak bir kullanıcı arayüzü
oluşturulur ve bu ekran üzerinde çeşitli sanal
düğmeler ve şalterler vasıtası ile bilgisayar faresi
(mouse) kullanılarak simülasyon idare ve sevk
edilir. Ancak burada temel dezavantaj aynı anda
fare ile sadece tek bir fonksiyonun kumanda
edilebilecek olmasıdır.

4. SEYİR DİNAMİĞİ SİMÜLASYONU
Bir karayolu taşıtını dinamik olarak tümden
modellemenin temel zorlukları sıralanacak olursa :
1Taşıt özellikleri doğrusal olmayan pek çok etki
tarafından şekillendirilir. Lastik tekerlekler,
tekerlek askı kollarındaki elastik burçlar bunlar
arasında en fazla öne çıkanlardır.
2Taşıt davranışlarından beklentiler çok çeşitli ve
genellikle de çelişkilidir. Örneğin pek çok alt
sistemin tasarımı için tipik çelişkiler konfor ile
emniyet arasında yaşanır. Gerek sürücünün insan
olmasından kaynaklanan belirsizlikler gerekse
taşıtın içerisinde hareket ettiği çevreden
kaynaklanan pek çok etken doğal değişim
bandlarındaki sisteme etkileri ile sistem davranışı
üzerinde ciddi belirsizlikler yaratmaktadırlar.
3Bahsi geçen bu geniş beklentiler yelpazesi
neticesinde, taşıtlar giderek daha karmaşık bir hal
almakta ve davranışlarını mekanik elemanlardan
çok, gün geçtikçe de artmak üzere, elektronik,
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Bir taşıtı seyir davranışına dair tüm operasyon uzayında
değerlendirebilmek için taşıt üreticilerinin son derece
geniş ve pahalı bir deney prosedürü üretip, aynı içten
yanmalı motorların çeşitli işletme noktalarında ölçülüp
karakteristiklerinin çıkarılması gibi, taşıtların da çok
sayıda "ölçüm noktasında - seyir durumunda" ölçülmesi
gerekmektedir. Buradan kaçınmak için de yegane yol bu
ölçüm noktalarının sayısını azaltarak hakikaten ölçmek ve
noktalar arasındaki bağlantıyı "seyir dinamiği simülasyon
programı" adı verilen köprülerle kurmaktır.
"Sürücü-taşıt-çevre kontrol çevriminin" bilgisayar
destekli sanal olarak oluşturulması ödevi hayli karmaşık,
detaylı ve başarıldığı takdirde bile efektifliğinden şüphe
edilmesi gereken bir olgudur. Burada, çevrimin 3
elemanını virtüel ortama aktarma aşamasına dair sorunlar,
sadece ana fikirlerine değinmek üzere toparlanırsa;
1Günümüz taşıtları; mekanik, hidrolik, pnömatik,
elektrik ve elektronik sistemlerin rol aldığı,
modellenmesi hayli tereddütlü alt sistemler içeren,
karmaşık teknik sistemlerdir.
2Sürücüler topluluğu, son derece sorumluluk isteyen
trafik sistemi içerisinde tüm görevler kendilerine
yüklenmiş ve insan olma özellikleri yüzünden
algılama, karar verme ve uygulama mekanizmaları
çözülmemiş, bunun da ötesinde her biri farklı
özellikler gösteren milyarlarca kontrolörden
(bireyden) oluşur.
3Karayolları; geometrileri, kaplamalarının tutunma
özellikleri, hava şartlarına bağlı tutunma ve görüş
şartları, trafiğe ait katılımcılarla ve kurallarla
etkileşimleri, yol pürüzlülüğü ile aslında gerçek
dünyanın bir tezahürüdür ve bu denli karmaşık bir
sistem ancak seçilen kısıtlı senaryolar için
modellenebilmektedir.

Simülasyon için gerekli tüm donanım, yazılım ve insan
gücünün otomotiv endüstrisine çok büyük bir maliyeti de
vardır (Şekil 1). Bu maliyetin temel unsurları da :
1Hardware (Donanım) : Özetle bilgisayarlar, ana
bilgisayarlar (sunucular vb.) ve ağ yapılandırması
donanımlarından oluşur. Donanımın parasal
maliyeti (Dirschmid 1992)'ye göre örnek olarak
seçilmiş bir firmanın geliştirme departmanında
kullanılan bilgisayarlar için yaklaşık sabit
kalmaktadır. Oysa yine aynı kaynağa göre
donanımların performansları üstel olarak artış
göstermektedir.
2Software (Yazılım) : Yazılım lisansları.
Donanımların kabiliyetlerinin artması ile birlikte
yazılımlardan beklentiler de artmaktadır. Tüm
sistemin bakımı ve uyumu için gereken insan gücü
de bunun paralelinde artış göstermektedir.
3Otomotiv
endüstrisinin
ihtiyaçlarına
özel
sistemlerin (donanım ve yazılım) geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu özellikle çok pahalıya mal olan
bir olgudur. Sebep ise, problemlerin kompleks
oluşundan dolayı, uzmanlara ihtiyaç duyulması ve
oluşturulan
simülasyonların
doğruluğunun
kanıtlanmasının
ancak çok pahalı deneylerle
mümkün olmasıdır. Bu amaçla bu tip geliştirmeler
için konu dışı şirketler yerine otomotiv firmaları,
"firmalar arası ortak çalışma grupları" kurmayı
tercih etmektedirler.
4Oluşturulan tüm bu sistemleri kullanacak çalışan
mühendis, teknisyen ve uzmanların eğitilmesi için
harcanan para ve zaman da dikkate değerdir.
Simülasyonların çalıştırılması için bilgisayarların
başında harcanan zaman ve bu zamanın para
karşılığı hesaplanmalıdır.
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Tüm bu şartlar altında doğal bir sonuç olarak, taşıt
davranışlarını
taşıt
parametrelerindeki
küçük
değişikliklerden ya da dış etken farklılıklarından bağımsız
kılarak incelemek çabası doğar. Ancak bu çaba yönünde
bir gayret harcansa bile bunu test etmek kolay
olmayacaktır. Çünkü içerdiği non-lineerlikler yüzünden
taşıtın herhangi bir operasyon uzayında nasıl davrandığını
bilmek, uzaydaki küçük bir değişiklik durumunda nasıl
davranacağını bilmeye yetmeyebilecektir. Bu durumda
tek çözüm içerdiği parametrelerle tüm alt sistemlerin
hedefe yönelik olarak çeşitli detaylılıkta modellenmesi ve
bu modellerin problemin çözümüne yönelik olarak
biraraya getirilmesidir.

Taşıt geliştirme çalışmalarında modelleme ve simülasyon
tekniklerinin kullanımı ile taşıt geliştirme programının
zamanının kısaltılması sayesinde çalışan sayısının ve
çalıştıkları toplam sürenin azaltılıp mühendislerin başka
çalışma ve düşünme alanlarına kaydırılabilmesi ve çok
pahalıya mal olan taşıt prototiplerinin sayısının
azaltılması mümkün olmaktadır.

Maliyet
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elektrik, hidrolik ve pnömatik elemanlar
belirlemektedir.
Taşıt kullanımı esnasında taşıta ait pek çok
parametre ciddi değişikliklere uğramakta (yükleme
durumu, lastiklerin durumu, amortisörlerin durumu
gibi), bu durum da gerçek sistem davranışının
simülasyonlarda
kendisini
belli
etmesini
engellemektedir.

300
200
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1988

1989

1990

Hesaplama Gücü
[Megaflops]

100

1991

Yıl

1992

0

Şekil 1 Yıllara göre Audi AG firmasındaki bilgisayarların
maliyeti ve hesaplama güçleri (Dirschmid, 1992)
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5. SİMÜLASYON ARAÇLARI
Taşıt geliştirme aşamalarının başlarından itibaren
konstrüktörlerin elinde giderek artan detay seviyelerinde
taşıta ait veri grupları bulunur. Örneğin geliştirmenin ilk
aşamalarında geliştirici basit bazı ana taşıt parametrelerini
girerek, oluşturulan simülasyon programından çeki
kuvveti eğrisini ya da akselarasyon sürelerini talep
edebilmelidir. Bu aşamada kendisinden aktarma organları
esneklik ve sönüm katsayılarını talep eden bir simülasyon
doğal olarak kullanışlı hatta anlamlı olmayacaktır.
Taşıt simülasyonu 80’li yılların ortalarına kadar her
zaman fayda/emek oranları yüksek (feasible) uygulamalar
olarak gösterilmiş ancak simülasyon programları bir
standarda kavuşamadığı için kullanımları da bir kaç bilim
adamı ya da uzmanla sınırlı kalmıştır. Son 10-15 yılda
ortaya özellikle MATLAB ve ADAMS gibi programların
çıkması ile otomotiv araştırmaları ve sanayide
simülasyon, çok daha popüler bir mühendislik aracı haline
gelmiştir.

değişken integrasyon adımları kullanarak çözerler.
Bilgisayarlar hızlandıkça yavaşlık bir problem olmaktan
çıkmaya başlar ancak, değişken zaman adımları özellikle
HiL uygulamalarında kullanılmalarını imkansız hale
getirmektedir. Çünkü toplam zamanda aşırı bir hesaplama
gücü kullanılarak gerçek zamandan daha hızlı hale
getirilseler bile, herhangi bir t anında bir anda
duraksayarak ilave iterasyonlar yapmak isteyebilirler ve
bu da katı gerçek-zaman şartını yerine getirememeleri
anlamına gelir. Bu hususlardan hareketle neredeyse,
ADAMS gibi programların gerçek hardwarelerle kombine
çalışmasına müsade edilemez denebilir. Ayrıca ADAMS
gibi dinamik çözümlemeye yönelik paketleri simulink
gibi programlarla kombine etmek de fazlaca emek
gerektiren çalışmalardır. Ve yine bu birlikte çalışma
şartlara bağlı olarak o derece yavaşlayabilir ki, Simulink
gibi yazılımların hızlı ve interaktif olan olumlu prensipleri
yok olabilir.
Şekil 2'de bir gerçek zaman simülasyonu için oluşmaması
gereken durum, gerçek zaman şartlarının hesap adımları
ile yaralanması durumu sembolik olarak resmedilmiştir.

MATLAB/Simulink şu an dünyada muhtemel olarak
kullanılan en yaygın simülasyon yazılımıdır. Sayers
(1999) MATLAB ve MATLAB/Simulink'in bilimsel bir
hesap kütüphanesi, temel matematik fonksiyonları, çeşitli
konu başlıklarında ilave kütüphaneleri, diferansiyel
denklem çözmek için özel fonksiyonları, çizdirme ve
görselleştirme işlemleri için geniş bir kütüphanesi ve
kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanışlı bir arabirimi
vardır. Simulink ve bunun benzeri programlar çok geniş
bir kullanıcı spektrumuna efektif bir hizmet vermekte
olan, fakat taşıt tekniği için pek de elverişli olmayan
programlardır.
“Bir taşıt modeli oluşturulmak istenirse kullanıcı kendi
denklemlerini yazmalıdır” fikri de bazı çevrelerce kabul
görmektedir. Çok gerçekçi bir taşıt modeli için bu, çok
fazla sayıda serbestlik derecesi ve çok fazla sayıda
denklem demektir. Bu da firmalarda çalışan geliştirmeci
mühendisler için pek uygun bir çözüm olmamaktadır.
ADAMS gibi “Çoklu cisim dinamiği” programlarında
yapılan çalışmalarda (Sayers 1999) denklemleri kendi
yazmak ve çözmek zorunda olmayan mühendis için,
böylece hata yapma riski azaltılmaktadır. O sadece
modelini, komponentlerden bir araya getirmek için
yapması gerekenleri öğrenir. Sayers'in ifadesine göre
(beklenmeyen ve istenmeyen tepkiler vermeden) gerçek
zamanda çalışması gereken uygulamalarda hala tek
yöntem hareket denklemlerini tek tek elle oluşturmak ve
bunları çözecek olan simülasyon sistemini de gerçek
zamanda doğru çalışacak şekilde ince ayar etmektir.
“Çoklu cisim dinamiği” programları “gerçek-zaman”
operasyonları için tasarlanmamışlardır. Bu programlar
oluşturdukları
non-lineer
diferansiyel-cebirsel
denklemleri, iteratif metodlarla, oldukça yavaş ve

Adım Başına
Azami Hesap Süresi
hi

ti*

ti+1*

ti+2*

hi > ∆t

ti+3*
Hesaplanan Zaman t*

Simüle Edilen Bileşenler

Gerçek Zaman
Şartlarının Yaralanması !

Sinyal
Alışverişi

Gerçek Zaman t
Gerçek Bileşenler
ti

Şekil 2 Gerçek
(Brendecke 2002)

∆t

Zaman

ti+1

ti+2

Şartlarının

ti+3

Yaralanması

Çoklu cisim dinamiği simülasyon yazılımlarının
dezavantaj ve avantajları hakkında başta (Kortüm ve
Lugner, 1994) olmak üzere çeşitli kaynaklardan hareketle
aşağıdaki hususlar sıralanabilir :
Ticari isimler zamanla demode olabilmektedir.
Programların çoğu zamanla kullanımını daha
doğrusu kullanım alanını yitirmekte ve üretici
firmaca
ya
da
kullanıcılar
tarafından
desteklenmemektedir.
Dökümentasyonları genellikle az ve yetersizdir.
Çoğunlukla genişlemeyen yapıları vardır. Çoğu
özel bir uygulama için geliştirilmiş ve başka
uygulamalarda kullanılmak üzere genişletilemez
durumdadır.
Kodlarına erişim genelde mümkün değildir.
Kullanımları kolay değildir.
Çalıştırılmaları için detaylı ve sayıca çok parametre
gereklidir. Çok fazla giriş parametresi talep ederler.
Bu şekilde tam olarak değeri belli olmayan bazı
dataların da kullanıma alınma tehlikesi ile beraber,
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yüksek detay sahibi böyle bir modelin vereceği
sonuçların da doğruluk mertebesi azalabilir.
Mühendisleri
basit
modellerden
uzaklaştırmaktadırlar. Çok fazla parametre
ihtiyacını kullanıcısına hissettiren böyle bir
programla uzun süre çalışan bir mühendis, daha az
parametre ile çalışıp bazı temel araştırmaların
yapılabileceği basit modellere olan alakasını ve
güvenini kaybedebilir.
Fazla hesap zamanı tüketirler.
Bu programları detaylarına kadar kullanmaya
kadar çalışan mühendis ya da araştırmacıların da
kolaylıkla fark edebileceği gibi çoğunlukla
yeterince test edilmemişlerdir. Bu husus kendini
gerek kullanım esnasında gerekse sonuçların
alınması esnasında hissettirir. Sonuçlar istenen
formatta olmaz, bazen yanlış bile olabilir.
Günümüz çoklu cisim mekaniği programlarından
bazıları bile, taşıt tekniğine özel çok fazla rutin
içeremediğinden bazı etkilerin göz ardı edilmesi
mecburiyeti doğabilir. Bu etkiler örneğin gerçek
hava kuvvetleri, lastik tekerleğin doğru kılavuz
kuvvetleri, taşıt tekniğine has bazı değerlendirme
ve karar kriterleri olabilir.
Bozuk modeller oluşması önlenemeyebilir.
Kullanıcının daha modeli kurarken sonuç
alamayacağı modeller kurması çoğu zaman
önlenememekte, bu husus da kullanıcının
programla iletişim kurmasında bazı sorunlar ortaya
çıkarmaktadır.
İlave modüllerle bu tip programların taşıt tekniği
uygulamalarındaki kullanışlılığı arttırılabilir.
Özellikle tekerlek asılışlarının kinematiği ve
elastokinematiğinde kendilerini kanıtlamış ve
oldukça kullanışlıdırlar. Bu programlar sayesinde
kinematik ve elastokinematik etkiler önceden
hesap edilip başka programlarda kullanılmak üzere
hazır bekletilebilir.
Kaliteleri yüksek olan bir çoklu cisim dinamiği
programının arkasında nümerik hesaplama ve
yazılım mühendisliği bilgisi nispeten yüksek
büyükçe bir insan takımı olmaktadır. Bu da
bilgisayar
yazılım
teknolojisi
açısından
bakıldığında daha kaliteli, hatasız ve hızlı
algoritmaların kurulmasına olanak sağlamaktadır.
Sailer (1996)'da seyir dinamiğinin detaylı olarak gerçek
zamanda simülasyonu için paralel hesaplayıcılara
başvurulmuştur. Bu çalışmada belirtildiği üzere paralel
hesaplayıcılar sadece akademik çevrelerin bir ilgi alanı
olarak görülmemelidir. Süper bilgisayarların geleceği
paralelleştirme kavramında yatmaktadır. Aslına bakılacak
olursa doğada da olayların paralel aktığı gerçeği bu
hususu
doğrulayıcı
yöndedir.
Ayrıca
günümüz
araştırıcıları paralel çalışan algoritmalar ve program
paketleri üzerinde daha çok çalışarak, paralel
hesaplayıcıların kullanımını kolaylaştıracak yönde
çalışmak gibi bir misyon da üstlenmek durumundadırlar.
Paralel hesaplayıcılarla kurulmuş bilgisayarlar özellikle

günümüzde gerçek zaman şartlarını sağlamaktan uzak
olan çoklu cisim dinamiği modelleme yöntemlerini
hızlandırarak bunların da HiL uygulamalarında
kullanımına imkan verme çabasındadır.
6. SİMÜLASYON AŞAMALARI
Teknik sistemlerin dinamiğinde mekanik bir sistemin
yaklaşık matematiksel tasvirinde üç adet yöntem
mevcuttur :
1Çoklu cisim sistemleri metodu
2Sonlu elemanlar metodu
3Sürekli sistemler metodu
Simülasyonun uygulanması için oldukça net ve genel bir
aşamalandırma olarak:
1Problemin tarifi : Burada dikkat edilmesi gereken,
verilecek olan emek ve oluşacak olan maliyetin,
çıkacak sonuca değer olup olmayacağı yönünde
mutlaka kesin bir sonuca götürecek olmasa da, bir
çalışmanın yapılması gerektiğidir.
2Simülasyonun
uygulanması
:
Temelde
teorisyenlere ait bölgedir.
3Sonuçların
konstrüktörlere
öneriler
olarak
sunulması : Konstruktörler simülasyondan gelen
sonuçları duymaya genelde hazır olmamakla
beraber, bunları uygulamaya da fazla istekli
davranmazlar. Ancak onların sağduyularının bazen
daha iyi sonuçlar verdiği de görülmektedir.
Taşıt dinamiği simülasyonu konusunda çalışmak
arzusunda olan ya da çalışan araştırmacı ya da
mühendislerin dikkat etmesi gereken birkaç husus bir
kısmı genel ifadeler bir kısmı da bazı özel halleri
vurgulayacak şekilde aşağıda sıralanmıştır :
Pek çok araştırmacıya göre taşıt alt-sistemlerinin
tek başına simülasyonu yeterli olmayıp, tüm
sistemler etkileşim içinde olduğundan sınır
şartlarının tanımlandığı basit testlerin ötesine
geçilmeli ve komple simülasyonlar üzerinde
uğraşılmalıdır.
Komple bir simülasyon modelinde alt modellerin
her birinin sağlıklı çalıştığından emin olmadan tüm
model üzerinde doğrulama çalışması ya da
inceleme
yapılamaz.
Seyir
dinamiği
simülasyonlarında bu durum özellikle tekerlek
modelinde çok kritik haller alabilir. Her
simülasyon modeli ancak kendi alt modüllerinin
doğruluğu nispetinde doğru sonuçlar üretebilir.
Model doğrulama çalışmalarında sanal taşıt ile
gerçek taşıttan aynı cevabın beklenebilmesi için
aralarındaki seyir hızı farkının 1 km/h'ten az olması
gerektiği Lechner (1998)'da vurgulanmaktadır. Bu
ise
model
doğrulama
çalışmalarında
gerçekleştirilmesi çok zor bir husustur.
Durum değişkenlerine ait diferansiyel denklemler
için
merkezlenmiş
integrasyon
ya
da
merkezlenmemiş integrasyon kullanılabileceği
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(Spörl 1996)'da ifade edilmiştir. Merkezlenmiş
entegrasyonda tek bir aşamada tüm durum
değişkenlerine ait anlık türevler bulunmakta ve
izleyen aşamada da integrasyon yapılmaktadır.
Merkezlenmemiş yöntemde ise her bir değişkene
ait ilk önce eğim (türev) bulunmakta daha sonra
integrasyon yapılmakta ve bir sonraki değişkene bu
işlemlerden sonra geçilmektedir.
Gerçek zamanda işletilecek bilgisayar destekli
simülasyonlarda diferansiyel denklemlerin çözümü için
kullanılacak integrasyon algoritmasının seçiminde (Sailer
1996)'ya göre şu hususlara dikkat etmek gerekir :
Adım kontrollü metotlar uygun değildir.
İmpilisit yöntemler uygun değildir.
Çok adımlı yöntemler uygun değildir.
Mümkün olduğunca düşük mertebe yöntemler
uygundur.
Eğer uygulama bir HiL uygulaması ise ya da bir HiL
uygulaması olması ileride planlanıyorsa aşağıda sıralanan
hususlar da buna eklenir :
Sistemde kısmen de olsa gerçek giriş ve çıkış
sinyalleri
dolaşmaktadır.
Offline
tipi
simülasyonların aksine bu durumda burada gelecek
giriş büyüklükleri tanınmamaktadır. Daha sonraki
zaman adımlarına ait giriş büyüklüklerine ihtiyaç
duyan entegrasyon yöntemleri bu durumda
kullanılamaz.
Kapalı
çevrim
şeklinde
çalışan
HiL
simülasyonlarında, giriş ve çıkış sinyalleri
arasındaki faz kaymaları mümkün olduğu kadar az
olmalıdır.
Offline simülasyonlarda mümkün olduğu kadar az
hata ve iyi stabiliteye sahip olacak şekilde en uzun
integrasyon adımları seçilir. HiL uygulamalarında
ise bağlı bulunan sistemin zaman parametreleri
dikkate alınmalıdır. Örneğin bu sistem bir kontrol
ünitesi ise, çıkış büyüklüklerinin frekansı, kontrol
ünitesinin uyarı frekansından daha yüksek
olmalıdır (Sailer, 1996).

1992)'de etraflıca açıklanmakta ve örnekler verilmektedir.
Örneğin Sailer çalışmasında gövde için 10 ms'lik bir
entegrasyon adımı seçmişken, akslar için 5 ms ve
tekerlekler için 1 ms seçmiştir. Burada hızlı olan altsistemin çıkışındaki sinyaller ortalamaları alınarak yavaş
alt sistemin girişine uygulanırlar. Hızlı alt-sistem girişleri
ise yavaş alt-sistem çıkışlarının ekstrapolasyonu ile
bulunabilir. Sailer doktora çalışmasındaki gerçek zamanlı
seyir dinamiği simülasyonunda entegrasyon metodu olark
ekspilisit Euler metodunu kullanmıştır.
Taşıt dinamiği simülasyonlarındaki model denklemleri
yaklaşımlar içerirler ve gerçek taşıtın hareketleri hakkında
mümkün olduğunca az hatalı bir fikir edinebilmek için
kullanılırlar. Modelde erişilmiş yaklaşıklık derecesine
göre bir integrasyon metodu seçilmesi önerilebilir. (Rill
1994) Burada aşırı detaylı olmayan bir model için basit
bir entegrasyon metodu seçilebileceği ifade edilmiştir.
Taşıta ait durum değişkenlerinin dinamiği büyük
değişkenlikler göstermektedir. Gövde ancak bir kaç Hz
civarında hareketler yapabilirken, bir tekerlek birkaç
milisaniye içinde bloke olabilir, eğer aktarma
organlarında ya da direksiyon simidinde elastiklikler
dikkate alındı ise bu yüksek frekanslı hareketleri de
beraberinde getirecektir. Kavrama, fren yapma,
diferansiyel kilidi gibi pek çok olayda adeta darbeli ya da
en azından çok ani değişiklikler içeren karakterler
mevcuttur. Tüm bu hususlardan hareketle taşıt sistemi
"sert bir dinamik sistem" olarak görülmelidir. Sert
diferansiyel denklem sistemleri de ancak implisit
yöntemlerle çözülebilirler. Bunlardan en kullanışlı olanı
da Euler yötemi olarak görülebilir.
7. SÜRÜŞ SİMÜLATÖRLERİ
Şekil 3'te hareketsiz bir sürüş simülatörü için prensip
şeması gösterilmiştir. Sürüş simülatörleri insanın sürücü
olarak bir donanım parçası halinde bilgisayar destekli
hesaplama ile oluşturulmuş sanal bir seyir dinamiği
ortamı içine entegre edilmesi ile oluşur. Simüle edilen
fiziksel gerçekler bu durumda :

Dijital simülasyonun nüvesini dijital integrasyon olgusu
teşkil eder. "Off-line" tipteki (herhangi gerçek bir sisteme
bağlı olmayan tipteki) simülasyon çevrimlerinde otomatik
adım kontrollü integrasyon algoritmaları çok popüler
olmuştur. Ancak Hardware-in-the-Loop uygulaması
tipindeki bir simülasyon niyeti ile oluşturulan bir
programda böyle değişken hesaplama adımı kullanılamaz.

Gerçek Zamanlı Seyir Dinamiği
Simülasyon Modeli

Haptik Etkiler

Gösterge Paneli
için Sinyaller

Görsel Etkiler

Akustik Etkiler

Aksi takdirde her bir hesap adımı daha önceden
kestirilemeyecek şekilde sürer ve “katı” gerçek zaman
şartlarının yaralanması riski artar. Sabit zaman adımları
sayesinde simülasyonun önceden ne kadar süreceği de
deterministik olur.
Taşıt alt sistemleri için farklı entegrasyon adımları
seçilebileceği hususu da (Sailer, 1996)'da ve (Böhm
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Şekil 3 Bir Sürüş Simülatörü için Prensip Şeması

-

optik (görüntü simülasyonu)
akustik (ses ve gürültü simülasyonu)
vestibüler (hareket simülasyonu)
ve haptik (sürücü arabirimlerindeki kuvvet ve
momentlerin simülasyonu)
olmaktadır.
Sürüş simülatörleri bir deney standı üzerinde gerçek
sürücülere taşıt sürme imkanı tanımak üzere tasarlanmış
tesislerdir. Nispeten basit eğitim simülatörlerinden çok
karmaşık hareketli araştırma simülatörlerine kadar değişik
amaçlarla tasarlanmış ve tasarlanmakta olan simülatörler
mevcuttur.
Sürüş simülatörleri gerçek bir taşıt prototipi olmadan
"taşıt", "sürücü" ya da "çevre" üzerine harhangi parametre
etüdlerine yani deney standı üzerinde sürüşe imkan veren
ve tanım olarak burada (özgün şekilde) CADM
(Computer Aided Driving Machine - Bilgisayar Destekli
Sürüş Makinası) harfleri ile kısaltılabilecek teknik
sistemlerdir.
Aslına
bakılırsa
en
temel
HiL
simülatörleridirler, çünkü insanı gerçek donanım elemanı
olarak ihtiva etmektedirler. Riegel (1997)'de de Man-inthe-Loop simülatörlerinden bahsedilmektedir. Otomotiv
endüstrisi için Sürücü-Taşıt-Çevre kontrol çevriminde
özellikleri en az tanınan eleman sürücüdür. Bu durum
sürüş simülatörlerinin insanı anlamak konusunda vaad
ettiği katkıları sebebi ile önemlidir.
Sürüş simülatörleri ;
kullanılabilir gözüken fikirlerin ön elemesi ve ön
optimizasyonunu donanıma yani gerçek bir
prototipe geçmeden yapabilmeyi sağlarlar.
tam olarak tekrarlanabilir (çevre rüzgarı, yol
pürüzlülüğü ve sürtünme katsayısı değişimleri gibi
istenmeyen ve ölçülmesi de çok zor bazen de
olanaksız olan pek çok bozucu büyüklükten
arındırılmış) ve çok detaylı ve kesin olarak
protokollenebilir deneylere imkan verirler.
geliştirme sürecinin erken safhalarında deneyleri
mümkün kılarlar.
parametreleri kolaylıkla ve hızla değiştirilebilir.
giderek artan şekilde hesaplıdırlar.
tahribatsız olduğu kesin ve aşınma etkilerinden
(istenirse) arınmış deneylere ortam oluştururlar.
tehlikesizdirler.
SONUÇLAR
Otomotiv
sektöründe
tip
çeşitliliğinin,
ürün
karmaşıklığının her geçen gün arttığı ve buna karşılık
maliyetlerin azaltılmaya çalışıldığı düşünülürse, gerçek
prototiplerin hazırlanıp denenmesi için gereken zaman ve
ayrılan mali kaynaklar, firmaların büyük ölçüde kısmaya
çalıştıkları hususlar haline gelmişlerdir. Bu durumda bir
hatta belki de tek çıkış yolu tüm laboratuvar ve yol
testlerini mümkün olduğunca hesaplama platformlarına
(bilgisayarlara) taşımaktır. Bilgisayarların kurulması ve

işletilmesi gerçek tasarım ve test çalışmalarına göre
muhtemel olarak çok daha kolay, verimli ve az
maliyetlidir.
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GAZ ATOMİZASYONU İLE METALİK TOZ ÜRETİMİ
Bedri Baksan, İbrahim Çelikyürek, Remzi Gürler
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ÖZET
Bu çalışmada gaz atomizasyonu yöntemiyle toz metal üretimi ve toz metalürjisinin otomotiv sanayinde kullanımı
ve öneminden bahsedilmiştir. Bilindiği gibi gaz atomizasyon tekniği, toz metal üretiminde yaygın kullanılan
tekniklerindendir. Metal tozları Osmangazi Üniversitesi Metalürji Enstitüsü laboratuarlarında tamamen yerli imkanlar
kullanılarak yapılmış gaz atomizasyonu teçhizatı ile üretilmiştir. Tozların eldesinde itici ve aynı zamanda koruyucu gaz
olarak Argon ve Azot gazları kullanılmıştır. Gaz basıncı atomizörde 30 bar civarında tutulmuştur. Bu yöntemle Ag, Au,
Al, Pb ve Cd tozları üretilmiştir. Tozların görüntüleri taramalı elektron mikroskobunda alınarak morfolojileri hakkında
bilgi edinilmiştir
Anahtar kelimeler: Toz Metalurjisi, Gaz Atomizasyonu, Metalik Toz Üretimi
THE PRODUCTION OF METALIC POWDRES BY GAS ATOMISATION
ABSTRACT
In this study, the production of metal powders by gas atomization technique and the usage of powder metallurgy
in automotive industry are reported. The main subject of this study is that gas atomization is better and more
advantegeous than other powder metal production techniques. The metal powders were produced in Instutute of
Metallurgy Laboratories: at Osmangazi University in Eskişehir. The Argon and Nitrogen gases were used as driving
force and shielding atmosphere in the production of powders. The pressure of the gas in the atomizer was maintained
at 30 bar. Ag, Au, Al, Pb and Cd powders were produced with this method. The micrographs of this powders were
taken with scanning electron microscopy and the shape of powders were observed.
Keywords: Powder Metallurgy, Gas Atomization, Metallic Powder Production

1. GİRİŞ
Toz Metalurjisi (T/M) bilinen en eski üretim
yöntemlerinden biri olmasına rağmen, en yeni ve en ileri
modern üretim tekniklerinden biridir. Toz metalurjisi
genellikle karmaşık şekilli parçaların ve diğer üretim
teknikleri ile üretimi mümkün olmayan veya çok zor olan
malzemeler için kullanılan yöntemlerden biridir [1]. Bu
nedenle ileri teknoloji malzemelerinin üretilmesine çok
uygundur. Genelde küçük parçaların çok sayıda ve
ekonomik üretimini sağlar. T/M nispeten düşük enerji
tüketimine, yüksek malzeme kullanımına ve düşük

maliyete sahip otomatikleşmiş işlemleri verimli olarak
kullanır. Sahip olunan bu özellikler ile T/M verimlilik,
enerji ve hammadde gibi günümüz kaygılarını ortadan
kaldırır. Bunların sonucu olarak, T/M konusu sürekli
gelişmekte
ve
geleneksel
metal
şekillendirme
operasyonlarının yerini almaktadır [2].
T/M, metal işleme teknolojileri arasında çok büyük
farklılık gösteren bir üretim tekniğidir. Tarihe
baktığımızda ilk toz metalurjisi uygulamaları kimyasal
olarak elde edilmiş platin ve iridyum gibi yüksek
sıcaklıkta ergiyen malzemeler üzerinde olmuştur. 1826 da
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Rusya’da tedavüle çıkarılan platin para toz metalurjisinin
ilk endüstriyel uygulaması olmuştur. Toz metalurjisini
cazip kılan, ekonomik açıdan, çok yüksek hassasiyette
karmaşık şekilli, yüksek kalitede parça üretiminin
mümkün olmasıdır
T/M yöntemi genel olarak demir,demir alaşımı, çelik
paslanmaz çelik, bakır, pirinç, bronz, kalay, kurşun, nikel
kobalt, volfram karbür, titan karbür ve tantal karbür
tozlarından yapılacak üretimde uygulanır [3].
T/M’nin uygulamaları oldukça geniştir. Metalik
filtreler, metal ve metal olmayan elemanların alaşımıyla
süreli mıknatıslar, elektrik ve röle kontakları, elektrik
ampullerindeki teller (Tungsten lamba filamanları),
dişçilik, dişli çarklar, yağlamasız yataklar, nükleer güç
yakıt elemanları, uçak fren balataları, akü elemanları, jet
motor parçaları, ortopedik gereçler, ofis makineleri
parçaları, yüksek sıcaklık filtreleri, tel çekme kalıplarının
ağız yüzükleri, petrol kuyularındaki toprağı delmek için
kullanılan matkap uçları, freze çakıları, torna
kalemlerinin uçlarında kullanılan sert uçlar ve pompalar
metal tozlarından üretilen parçalara örnek olarak
verilebilir [2].
T/M son yıllarda oldukça ilgi görmeye başlayan bir
seri üretim tekniğidir. 2002 yılında Kuzey Amerika’da
T/M ile üretilen parça miktarı 368000 ton olarak
gerçekleşmiştir. Bu rakam 2001 yılına göre %12.5’lik bir
artışı ifade etmektedir. 2002 yılında Amerika menşeli
araçlarda T/M ile üretilmiş parça ağırlığı ortalama 17 kg
iken, Avrupa’da bu miktar 7,3 kg ve Japon araçlarında
ise 7,1 kg olarak gerçekleşmiştir.[4]
Karmaşık şekilli ve hassas boyutlarda parça üretimi,
çevrim zamanlarının kısalması, işlemler sırasında yüksek
sıcaklıklara çıkılmadığı için büyük miktarda enerji
tasarrufu
sonucu
maliyetlerde
belirgin
azalma
sağlanabilmektedir.Kanada’da CANMET (Kanada Enerji
Teknolojisi Merkezi) tarafından yürütülmüş bir çalışma
sonucu otomotiv sektöründe T/M kullanımı ile, bu
çalışmanın uygulandığı fabrikada, 500TJ’lük bir enerji
tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Bu yaklaşık 82000
varil petrole eşdeğer bir enerjinin tasarruf edilmesi, yine
bunların sonucu olarak yaklaşık 20000 ton CO2’in
soluduğumuz
havaya
karışmaması
anlamına
gelmektedir.[5]
2. T/M AVANTAJLARI VE SINIRLAMALARI
T/M malzeme ve enerji dönüşümü açısından çevreci
olması bu yöntemi cazip kılan yönüdür. Hurda üretimi
yerine
diğer
metal
proseslerinin
hurdalarından
yararlanılır. Onları tozlara çevirir. Çelik parçalar yerine
düşük yoğunluklu T/M parçaları kullanılarak %50' ye
kadar
yüksek
oranlarda
enerji
tasarrufu
gerçekleştirilebilir. Proses hassas parça üretimine imkan
sağlar. Sadece nihai parça için ihtiyaç duyulan kadar
hammadde kullanılır [6].
T/M ile parça üretim maliyeti incelendiğinde hurda
olmamasından, işleme ve şekil verme çalışmalarının
yokluğundan kaynaklanan tasarruflar önemlidir. Toz

diğer metal ürün çeşitlerine nazaran birim ağırlık ya da
hacim başına daha fazla maliyetli olmasına rağmen
(metalin toza dönüştürülmesi nedeniyle) minimum atık
dolayısıyla elde edilen tasarruflar tozdan yapılan
parçalarının maliyetinin diğerlerine nazaran daha düşük
olmasına imkan sağlar. Bazı durumlarda, T/M ile parça
üretimi için gerekli ekipman maliyeti diğer proseslere
nazaran daha ucuzdur [7].
T/M parçaların en önemli özelliği kontrol edilen
yoğunluktur. T/M’de yoğunluk ya da özgül ağırlık sabit
bir özelliktir. T/M’de yoğunluk; filtreler ve yatakların
gözenekliliğinden yüksek yoğunluklu çeşitli yapısal
parçalara kadar geniş bir aralıkta değişmektedir.
Temel sınırlamalara gelince, ekonomik olarak
üretilebilecek parça şekli ve boyutuyla ilgilidir. Tozun
arzu edilen şekilde sıkıştırılması için nispeten yüksek
basınca ihtiyaç duyulur. Bu yöntemle 14kg'dan daha
fazla ağırlıktaki parçaların üretimi çok nadir bir olaydır.
Sıkıştırılmış parça kırılmaksızın kalıptan çıkarılacağı için
toz metoduyla üretilebilen şekiller sınırlıdır. İçi kesik,
ince cidarlı ve dar parçalar üretilemez. Bir başka
sınırlama ise kalıp maliyetidir. Toz şekillendirmede
kullanılan hassas kalıplar pahalıdır. Dolayısıyla 10.000
parçalık bir üretim miktarı bu metotla ekonomik üretim
için bir minimum orandır. Son bir sınırlama ise malzeme
hazırlama esnasında malzemelerin korozyon karşısında
korunmasının sağlanmasıdır [3].
• Eşsiz özelliklerde, neredeyse sınırsız sayıda alaşım
ve kompozit malzeme üretmek mümkündür,
• Boyut, şekil ve parça içindeki porozitenin kontrolu
kolaydır,
• Yüksek boyut hassasiyeti elde edilir.
• İstenen mikroyapıda, fiziksel ve mekanik
özelliklerde malzeme üretimine imkan verir,
• Üretim adetleri orta miktardan yüksek miktarlara
kadar çıkabilir,
• Neredeyse sınırsız şekilde parça üretimi yapılabilir,
• Başlangıçtan, yani malzeme seçiminden, nihai
ürüne kadar aradaki kademelerde üretim
optimizasyona elverişlidir,
• Son ölçülerde parça üretimi mümkün olduğu için
talaş, çapak vs. gibi artıklar yoktur,
Döküm, dövme ve talaşlı imalat gibi yöntemlere
nazaran metal işleme/şekillendirme maliyet oranı
açısından daha avantajlı yöntemdir.
3. TOZ METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ
Hemen hemen bütün malzemeler toz haline
getirilebilir, fakat tozları üretmek için seçilen metotlar
malzeme özelliklerine bağlıdır. Öğütme, elektroliz,
kimyasal
indirgeme
fizikokimyasal
yöntem
ve
atomizasyon beş ana toz üretim metodudur. Endüstride
kullanılan tozların % 60’dan fazlası atomizasyon yöntemi
ile üretilmektedir [2]. Başlıca toz üretim teknikleri
aşağıda sıralanmıştır.
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1.

Mekanik toz üretimi: Bu yöntemde malzeme
mekanik ya da pnomatik olarak kırma, çarpma ve
öğütme şeklinde parçalanarak toz haline getirilir.
2. Kimyasal indirgeme ile toz üretimi: Bunlar Solgel, kimyasal çöktürme, reaksiyon ile, kimyasal
buhar biriktirme (CVD), redüksiyon, dekompozisyon
ve elektroliz yöntemlerini kapsamaktadır.
3. Fizikokimyasal yöntemle toz üretimi: Bu
yöntemde bileşenler organik bir bağlayıcı ile fiziksel
olarak bir bağ oluşturacak şekilde karıştırılır,
sistemdeki solvent uçurularak kalan malzeme elekten
geçirilir [1].
4. Elektroliz: Sıcaklık, bileşim, çözeltinin tazeliği,
akım
yoğunluğu
gibi
şartların
uygunluğu
sağlandığında metaller süngerimsi veya toz yapısında
katotda biriktirilebilir
5. Atomizasyon: Atomizasyon en fazla metal tozunun
üretildiği tekniktir. Atomizasyonda ergimiş sıvı
metal mekanik olarak 50 mμ altında damlacıklara
parçalanır ve damlacıklar birbirleri ile veya katı
yüzeyle temasa geçmeden hızlıca soğutulur, daha
sonra soğuyarak katılaşır ve metal alaşım tozunu
oluşturur.
Atomizasyon
çeşitli
şekillerde
uygulanabilir:
• Döner disk yöntemi
• Döner elektrot (REP) yöntemi
• Vakum atomizasyon yöntemi
• Su atomizasyon yöntemi
• Gaz atomizasyon yöntemi,
bunlardan başlıcalarıdır.
4. TOZ METALURJİSİ İLE YAPISAL ELEMAN
ÜRETİMİ
Metal tozlarından yapısal eleman üretimi çeşitli
aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar, karıştırma, presleme,
sinterleme ve sinterleme sonrası işlemlerdir.
1. Karıştırma: Metal tozuna varsa istenen alaşım
elementleri ilave edilir ve tozlar kullanımdan önce
karıştırılır ya da harmanlanır. Gerekli ise tozlarla
birlikte uygun bir yağlayıcı da belirli oranlarda (max
% 0.5-1.5) olmak üzere ilave edilir [1]. Önceden
alaşımlanmış tozlara alternatif olarak alaşım
elemanları karıştırma aşamasında da birbirine
katılabilir [2]
2. Presleme: Metal tozlarından parça üretebilmek için
tozları parçanın şekline göre biçimlendirebilmek ve
tozlar arasında bağ oluşturmak gereklidir. Parçalar
sinterleme öncesi sıkıştırma sonucu yeterli
mukavemeti aldıklarında kalıptan çıkarılır. İyi
derecede bir sıkıştırma için tozlarda plastik özellik,
pres ve kalıpta da yüksek sıkıştırma özelliği
gereklidir[3].
Bu
işlem
birkaç
şekilde
gerçekleştirilebilir. Metal Kalıplarda Presleme, Toz
Haddeleme, Sıcak Ekstrüzyon ve Enjeksiyonla
Kalıplama belli başlı yöntemlerdir.
3. Sinterleme: Metalik tozlar sıkıştırılarak çalışma
gerilimlerine dayanabilecek kullanışlı parçalar

4.

5.

üretmek için toz tanelerinin kuvvetli bağlarla
bağlanması gerekir [3]. Bu amaçla yapılan
sinterleme, preslenmiş parçaların mukavemet
kazandığı bir ısıl işlemdir. Sinterleme sıkıştırılmış
metal tozlarının ergime sıcaklıkları altındaki
sıcaklıklarda ısıtılmasıyla birbirine bağlanmasıdır.
Sinterleme işlemi yağlayıcıyı alma, sinterleme ve
soğutma basamaklarını kapsar. Fırının yağlayıcı alma
bölgesinde yağlayıcı yanar. Sinterleme esnasında bir
çok reaksiyon meydana gelir. Başlangıçta fırın
atmosferi tozların yüzeyindeki oksitleri indirger ve
birbirleri ile temas halindeki tozlar arasında bağ
oluşur.
Sinterleme sonrası işlemler: Nihai ürünü elde etmek
için gerekiyorsa ilave edilebilecek bazı işlemler
infiltrasyon, yağ emdirme, boyutlandırma, buharlama,
ikinci presleme, talaşlı imalat, çapak alma, montaj, ısıl
işlem ve yüzey kaplamadır.
TOZ
METALURJİSİNİN
SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

OTOMOTİV

Üretim maliyetlerinin düşük olması belli bir kalıp ile
üretilebilecek parça adedinin fazla olması, karmaşık
şekillerin tek operasyonda sonuçlandırılabilmesi, üretim
sırasında gerekli operasyon adımlarının azaltılması gibi
nedenlerle toz metalurjisinin otomotiv sanayi gibi kitle
üretiminin fazla olduğu imalat sektöründe kullanımı
giderek artmaktadır. Büyük otomotiv firmaları olan GM,
Ford, Daimler- Chrysler, Toyota, Honda, BMW,
Mercedes, VW gibi firmalar bu konuda büyük adımlar
atmaktadırlar.
Toz Metalurjisi ile üretilmiş parçaların otomobilde
kullanımı resim 1 ‘de gösterilmektedir [8]. Buna göre
yaklaşık donanımda 20, koltuklarda 5, süspansiyonda 7,
frenlerde 5, direksiyon sisteminde 12, motorda 35,
silecek sisteminde 2, aktarma organlarında 30 civarında
otomobil parçası toz metalurjisi ile üretilebilmektedir.
Resimden T/M ile üretilmiş parçaların birkaç gramdan
10-15 kg gibi ağırlıklara çok geniş yelpaze içinde
kullanıldığı görülmektedir. Bu parçalar içinde en temel
parçalar olarak büyük zorlanmalara maruz kalan
transmisyon dişlileri, bazı motor parçaları, biyel kolları,
pompa parçaları, bağlantı kolları (rotlar), amortisör
pistonları, hayati önem taşıyan fren parçaları, direksiyon
sisteminin bazı parçaları bu kapsamda kullanılmakta ve
son yıllarda kullanım oranı ayrıca T/M ile üretilebilecek
parçaların sayısı artırılmaya çalışılmaktadır.
Ülkemizde toz metal üretimi konusunda yapılan
çalışmalar sadece akademik boyutta kalmış bu konuda
endüstriyel
olarak
toz
metal
üretimi
henüz
yapılmamaktadır. Endüstriyel uygulamada sadece hazır
metal tozları kullanılarak parça üretimi yapılmaktadır.
T/M kullanımı Türkiye ‘de yılda 5000 ton
civarındadır. Bu rakamın ABD’ de 400.000 ton civarında
olduğu düşünülürse Türkiye’de bu konuya ağırlık
verilmesi faydalı olacaktır [3].
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Resim 1. Otomobilde kullanılan toz Metalurjisi ile üretilmiş parçalar [8].

6. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ve SONUÇLAR
Enstitümüz laboratuarlarında
yüksek basınç gaz
atomizasyonu yöntemi kullanılarak çok ince demir dışı
metal tozları üretilmiştir. Deneyler tamamen Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi laboratuarlarında tasarlanıp
üretimi yapılan, Şekil 1’de şematik görüntüsü verilen gaz
atomizasyon deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir.
Atomizasyon için azot veya argon gazları kullanılmıştır.
Gaz basıncı atomizörde 30 bar olacak şekilde
ayarlanmıştır. Örnek olarak üretilen Ag tozunun elek
analizi Şekil 2’de verilmiştir. Bu analiz sonucuna göre
tozlar geniş bir boyut aralığında elde edilmiştir.
Üretilen tozlardan Ag tozları 600, 500, 212, 150, 125,
106, 70 ve 63 μ’luk eleklerde elenerek elek analizine tabi
tutulmuştur. Elek analizi sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi tozların % 40’ı 150 µm’nin
altındadır.
Deneylerde Ag, Al, Au, Cd, Pb, gibi demir-dışı metal
tozları üretilmiş, bunlardan Ag, Au, Cd ve Al tozlarının
elekten geçirilmeden önceki SEM görüntüleri sırayla
Şekil 3, 4, 5, 6’ da verilmiştir.

Şekil 1. Laboratuarda kullanılan gaz atomizasyon
ünitesinin şematik resmi.
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Şekil 2. Laboratuarda üretilen gümüş tozunun tane boyut
dağılımı.

Şekil 6. Al tozlarının SEM görüntüsü
7. TARTIŞMA

Şekil 3. Ag tozlarının SEM görüntüsü

Şekil 4. Au tozlarının SEM görüntüsü

T/M otomotiv sanayi gibi çok miktarda kitle parça
üretiminin yapıldığı sanayilerde operasyon sayısının
düşürülmesi, makine parçalarının efektif kullanımına
imkan vermesi, otomasyona elverişli bir üretim tekniği
olması gibi nedenlerden dolayı bütün dünyada oldukça
ilgi gören bir üretim tekniği olmasına rağmen henüz
ülkemizde bu konudaki üretim tonajları ABD’ de yapılan
üretimin ancak %1’ i kadardır.
ABD’ de yapılan çelik üretiminin yıllık yaklaşık 110
milyon ton civarında olduğu ve yapılan üretimin 400.000
tonu toz metal üretiminde kullanıldığı gözönüne
alındığında Türkiye’ de bu konuda bir hayli geride
kalındığı görülmektedir. Bu üretim oranları korunduğu
taktirde 14 milyon ton civarında yıllık çelik üretimi olan
ülkemizde toz metal üretiminin 50.000 ton civarında
olması gerektiğini görmekteyiz. Bu durum göz önüne
alındığında toz metal kullanım kapasitesinin %10’ larda
dolaştığı görülmektedir.
Bunlardan başka daha önce bahsedilen T/M il parça
üretiminin sağlayacağı, operasyonların azaltılması,
alışılagelmiş üretim tekniklerine nazaran daha düşük
sıcaklıklarda
işlemlerin
gerçekleştirilmesi
hiç
azımsanmayacak
bir
oranda
enerji
tasarrufu
sağlayacaktır.
Enerji tasarrufu yanında, çok hassas toleranslarda ve
çok az işlem kademesi uygulamak suretiyle doğrudan
kullanım yerine takılabilecek parça üretimine imkan
verdiği için fazladan makine parkı ve fazladan işletme
gideri verilmeyeceği, ayrıca daha kısa işlem sürelerinde
imalat yapılabileceğinden işletme giderlerinde oldukça
büyük oranlarda azalma söz konusu olacaktır.
Alışılagelmiş yöntemlerle üretim sırasında harcanan
enerji büyük oranda azalacağı için, genellikle bu tür
işlemlerde yüksek sıcaklık elde etmekte kullanılan
hidrokarbonlar kullanılmayacağından çevre kirliliği de
önemli ölçüde azalacaktır.

Şekil 5. Cd tozlarının SEM görüntüsü
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AĞIRLIK TASARRUFU AMACIYLA OTOMOBİL MOTOR BÖLMESİNDE
MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ KULLANIMI
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*TÜBİTAK-MAM, MKTAE, P.O.B. 21 Gebze 41470 Kocaeli
**M. Pekgüleryüz, McGill University, Dept. Mining, Metals and Materials Eng., Quebec, Canada
ÖZET
Gelişen otomotiv teknolojisi ve bunun paralelinde değişen malzeme teknolojisi, yeni malzeme gruplarını ortaya
çıkarmaktadır. Magnezyum alaşımları, konvansiyonel metalik alaşımlara alternatif olarak, otomotiv endüstrisi için
ortaya konulan yeni malzeme gruplarından birisidir. Bu yazıda otomotiv endüstrisinde özellikle motor ve güç aktarma
ünitelerinde kullanılabilecek geleneksel ve yeni geliştirilen magnezyum alaşımları hakkında bilgiler verilmiş ve
alternatifleri ile kıyaslamalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum alaşımları, yüksek sıcaklık magnezyum alaşımları, otomotivde ağırlık tasarrufu.
ABSTRACT
Materials technologies develops in parallel to the automotive technologies and new materials groups emerges.
Magnesium alloys are one of the recent materials groups that have resurged to serve in automobile applications as an
alternative to the conventional metallic materials. This paper presents the traditional as well as the new magnesium
alloys that can be used for power train applications, and compares them with the rival metallic materials.
Key Words: Magnesium alloys, high temperature magnesium alloys, weight saving in automobiles.
•

1. GİRİŞ
Magnezyum alaşımları çelik ve alüminyuma kıyasla
hafiflikleri ve yüksek mukavemet/ağırlık oranları
nedeniyle otomotiv endüstrisinde kullanımları giderek
yaygınlaşan
malzemelerdir
[1,2].
Mühendislik
uygulamalarında magnezyum alaşımlarını çekici kılan
diğer özellikleri kısaca şunlardır:
•
•
•
•
•

Ses ve titreşim sönümleme özelliği ile gürültünün ve
titreşimin azaltılması.
Döküm ve işlemede çok üstün boyutsal hassasiyet ve
ekonomiklik sağlanması.
Çok ince kesitlerde dökülebilir, döküm veya sıcak
şekillendirme sonrası tavlama veya gerilme giderme
gerektirmemeleri.
Yüksek göçüklenme direnci ve bükülmezlik
(stiffness) sağlamaları.
Yüksek ısı iletkenliği sayesinde ısıyı biriktirmezler.

Antimanyetiktir, manyetik yalıtım özelliği nedeniyle
elektronik cihaz kasası yapımına elverişlidirler.

Araç ağırlığını düşürmek hem yakıt tüketimini azaltmak
hem de HC/CO2 emisyon oranını düşürmek açısından
önemlidir. Bu amaçla kullanılacak malzemeler arasında
magnezyum alaşımları ön plandadırlar. Potansiyel olarak
magnezyum alaşımları otomobillerdeki her tür metal
aksam uygulamasında kullanılmaya adaydır. Bu
uygulamalar koltuk iskeleti, direksiyon simidi, motor
bloğu ve transmisyon kutusu gibi, talepleri birbirinden
farklı, çok zorlu ve çeşitli mühendislik özelliklerini bir
arada gerektiren geniş bir yelpaze oluştururlar.
Magnezyum alaşımları örneğin VW Beetle modelinde
motor aksamında başarıyla kullanılmış, ve bu gün de
direksiyon simidi, direksiyon kolonu kutusu vb. gibi
yapısal parçalarda fiilen uygulamaya girmiştir. Tablo 1’de
çelik/dökme demir ve alüminyum alaşımı yerine
kullanılabilecek Mg alaşımlarının kazandırdığı ağırlık
avantajları verilmiştir.
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Burada otomotivde en zorlu uygulamalardan biri olan
motor uygulamaları konusunda magnezyum alaşımlarının
halen gelmiş olduğu nokta sunulacak ve ilgili
magnezyum alaşım serileri tanıtılacaktır.
Tablo 1. Mg alaşımları ile potansiyel ağırlık tasarrufu [3].
(ağırlık Kg)
Geleneksel
Yöntem
Magnezyum
Alaşımı
Ağırlık
Azalımı
Ağırlık
Azalımı %

Motor Bloğu

Vites
Kutusu

Oil Pan

32
Dökme
Demir

23.5
Al
alaşımı

21.5 + 5
Al alaşımı

3
Al alaşımı

19

19

15 + 3

2

13

4.5

6.5 + 2

1

40

19

30 - 60

33

AZ91 Mg alaşımı 120oC sıcaklık şartlarına kadar
kullanılabilir. Ancak AZ91 alaşımının sürünme direnci
mikroyapısındaki β-Mg17Al12 (Şekil 2) fazı nedeniyle
daha
yüksek
sıcaklık
uygulamalarında
yetersiz
kalmaktadır. Daha yüksek sıcaklıklara maruz çalışma
ortamları için farklı element (RE, Sc, Y, Ca, Zr) ilaveleri
ile sürünme direncinin artırılmasına çalışılmaktadır.
Bunun sonucu olarak günümüzde 300oC sıcaklığına kadar
kullanılabilen Mg alaşımları geliştirilmiştir. Şekil 3’ de
farklı döküm yöntemleriyle üretilebilen Mg alaşımlarının
özelliklerinin genel gelişim yönü verilmiştir [5].

(a)

2. MAGNEZYUM MOTOR BÖLMESİ
UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
Motor ve transmisyon parçaları, ergime sıcaklıkları düşük
ve dolayısıyla da sürünme direnci göreceli olarak düşük
alaşımlar için çalışma sıcaklıkları yüksek ortamlarda
çalışırlar (<150ºC). Bu nedenle sürünme dayanımı ve
gerilme gevşemesi özellikleri, üzerinde durulması
gereken önemli konulardır. Düşük sürünme dayanımına
sahip alaşımların bu tip yerlerde kullanılması
durumlarında, bağlantı noktalarında zamana bağlı olarak
gevşemelerin yarattığı yağ kaçakları, gürültü, titreşimler
ve sürünmeden kaynaklanan malzeme hasarları meydana
gelebilir [3]. Motor ve transmisyon bölümünde
kullanılacak malzemeden istenilen özellikler:
•
•
•

(b)

Şekil 1. Mg alaşımlarından üretilmiş (a) vites kutusu, (b)
debriyaj kutusu [6].

Bükülmezlik (stiffness),
Yüksek sıcaklık ve sürünme direnci,
Korozyon direncidir.

Magnezyum alaşımları geçmişte hava soğutmalı VW
Beetle modelinde bu özellikleri yeterli olduğu için uzun
yıllar başarı ile kullanılmıştır. Magnezyum alaşımları bir
çok avantajı olmasına karşın, çelik ve alüminyum
alaşımları
ile
kıyaslandığında
düşük
sürünme
mukavemetine sahiptirler. Bu nedenle günümüzün
yüksek performanslı motorlarında kullanılmak üzere
motor ve transmisyon uygulamaları için yüksek sürünme
mukavemetine sahip Mg alaşımları geliştirilmesi
gerekmektedir [4]. Özellikle otomobilde motor ve
transmisyon için kullanılacak Mg alaşımlarının ortalama
85MPa altında ve 135oC sıcaklık şartlarında bozunmaya
uğramadan çalışması gerekmektedir. Bu değerler vites
kutusu için tespit edilen malzemenin maruz kalacağı yük
ve çalışma sıcaklık değeridir. Günümüzde halen ticari
uygulamada kabul görmüş bir alaşım bulunmasa da, rapor
edilen özellikler açısından yeterli sürünme ve korozyon
dayanımı olan alaşımların ortaya çıktığı ve denemelere
tabi tutulduğu görülmektedir (Şekil 1).

10
Şekil 2. AZ91 alaşımında sürünme direncini zayıflatan
β-Mg17Al12 fazının, ‘lamelar’ ve ‘globular’ olmak üzere
iki ayrı morfolojideki yapısı [7].
VW Beetle’ da kullanılmış olan AS serisi ve alüminyum
alaşımı A380 de dahil olmak üzere konvansiyonel ve yeni
geliştirilmiş magnezyum alaşımlarının mekanik özellikleri
kıyaslanma amacıyla Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 3’ de ayrıca bu alaşımların sürünme özellikleri
kıyaslanmaktadır.
Görüleceği
gibi
otomotiv
uygulamalarına elverişli yeni magnezyum alaşımları
geliştirme çalışmaları son derece başarılı sonuçlar
vermektedir. Esasen magnezyum, çalışma sıcaklığı/ergime
sıcaklığı oranı esas alınarak kıyaslandığında ergime
sıcaklığına, nikel hariç, diğer tüm metallerden daha yakın
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Tablo 2. Yeni geliştirilmiş ve konvansiyonel Mg alaşımlarının mekanik özelliklerinin alüminyum alaşımı A380 ile
kıyaslaması [15,20,24].
ALAŞIM

20°C

150°C

175°C

UTS,
MPa

YS, MPa

%E

UTS, MPa

YS, MPa

%E

UTS, MPa YS, MPa

%E

AZ91D

240

160

3.1

169

108

16

138

89

21

AS41

215

140

4

155

95

17

127

85

25

AS21x*

210

121

5.5

130

87

20

110

78

23

AE42

230

145

10

157

100

20

130

91

23

AX51

192

128

7

161

102

7

-

-

-

AX52

228

161

13

-

-

-

171

133

23

ZAX850

219

146

5

159

117

11

AJ52x

212

134

6

163

110

12

141

100

18

AJ62x

240

143

7

166

116

27

143

103

19

AJ62Lx

276

153

12

163

108

19

143

109

27

AJX500

236

133

10

152

101

16

137

98

20

AXJ531

238

190

8

-

-

-

196

146

15

ACM522

200

158

4

175

138

7

152

132

9

MRI153*

250

165

2.2

-

118

-

139

113

3.4

MRI230
D

235

180

5

205

150

16

-

-

-

A380

290

180

3.2

257

159

6.4

248

154

7.1

Tablo 3. Yeni geliştirilmiş ve konvansiyonel Mg alaşımlarının mekanik özelliklerinin alüminyum alaşımı
A380 ile kıyaslaması [15,20,24].
Çekme Sürünmesi, %
ALAŞIM
% Basma Sürünmesi
@ 50 MPa,
@ 50 MPa,
70 MPa,
70 Mpa,
150°C, 70 MPa, 200
200 hrs
500 hrs
100 hrs
200 hrs (53)
hrs
150°C
175°C
150°C
175°C
175°C
175°C
AZ91D
2.7
*
AS41
0.05
2.48
AS21x
0.19
1.27
AE42
0.06
0.33
AX52
AXJ531
AJ52x
0.04
0.05
AJ62x
0.05
0.05
AJ62Lx
0.13
0.29
MRI 153
0.18
MRI 230D
A380
0.08
0.04
*80 saat sonra hasara uğramıştır

6.35
0.07
0.08
0.44
0.03
0.09
0.10
0.05
**A383 alaşımı
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0.06
0.06
-

8.95
0.18
0.14
0.24
0.22**

21
6.13
3.97
2.16
0.24
1.73
0.03

çalışabilen bir alaşım sistemine de sahiptir [5]. Ancak,
Mg-Th sistemindeki HZ22 magnezyum alaşımı thoryum
elementinin
radyoaktivitesi
nedeniyle
kullanılamamaktadır.
Spesifik mukavemet
süper hafif, yüksek
mukavemet

Mg-Li-X

Süneklik

Mg-Si
Mg-Al-Ca
Mg-Li-X

Mg-Al-Ca-X
max 200oC

Mg-Zn-Ca

Mg-Al-Re
max 175oC

Mg-Al-Zn

Mg-Al-Mn

Mg

Mg-Al-Si
max 150oC

Fiber-particle
destekli Mg-MMC

Sürünme
Direnci
Mg-Y-RE
max:250oC

oluşacak çökeltinin türü Ca/Al oranına bağlı olarak
değişir. Bu oran 0.8 den fazla olduğunda sertliği epeyce
arttırdığı bulunan Mg2Ca ve Al2Ca çökeltileri oluşur.
Oran 0.8’den az olduğunda ise sadece Al2Ca oluşur. Bu
iki tip çökeltide tane sınırlarında gözlemlenir [11]. 26wt% Al and 0.6-1.0wt% Ca aralığındaki Mg-Al-Ca üçlü
alaşımlarının 150oC’deki
sürünme dayanımı AE42
alaşımının sürünme dayanımına benzerlik gösterir [1012]. Al2Ca bileşimi yüksek sıcaklıklarda dengeli bir
yapıya sahiptir ve istenmeyen β-Mg17Al12 fazının
oluşumunu engeller.
Faydalarına rağmen kalsiyum ilavesi problemsiz değildir.
Kalsiyum %1’den fazla miktarlarda olduğunda
alaşımlarda sıcak yırtılma ve kalıba yapışma eğilimi
görülür [9,11,13,14]. Son zamanlarda yapılan bir
çalışmada Ca miktarının %2’den fazla olması halinde
sıcak yırtılmanın elimine edilmesiyle dökülebilirliğin
geliştiği tespit edilmiştir [15].

Kum
Döküm
Basınçlı
Döküm

İşlem
Alaşımı

3.3 Mg-Al-RE Alaşımları

Aşınma,
Sürünme,
E-modülü

Şekil 3. Magnezyum alaşımlarının alaşım sistemi ve
kullanılan döküm yöntemine bağlı olarak özelliklerinin
gelişim yönü [5].
3. SÜRÜNMEYE DİRENÇLİ MAGNEZYUM
ALAŞIMLARI
3.1 Mg-Al-Si Alaşımları
Otomotiv uygulamalarında kullanılan sürünme dayanımlı
magnezyum basınçlı döküm alaşımlarındaki ilk gelişme
70’lerde VW tarafından gerçekleştirilmiştir. AS41 (Mg4Al-1Si) ve AS21 (Mg-2Al-1Si) iki önemli alaşım
sistemidir. AS alaşımlarına silisyum ilavesi, düşük
yoğunluğa, yüksek sertliğe, düşük termal genleşme
katsayısına ve belki de en önemlisi β-Mg17Al12 fazına
benzemeyen, yüksek ergime sıcaklığına sahip Mg2Si
çökeltisinin oluşumuna yol açar. Mg2Si çökeltisi alaşımın
sürünme dayanımını arttırır [8].
Bu alaşımlarda β-Mg17Al12 ve Mg2Si olmak üzere iki tip
çökelti oluşumu gözlenir. Mg2Si fazı YMK kristal
yapısına sahiptir ve metalurjik olarak kararlı bir fazdır.
Yavaş soğutma koşullarında chinese script morfolojisiyle
oluşur [8].
3.2 Mg-Al-Ca Alaşımları

Mg-Al-RE alaşım sistemi β-Mg7Al12 fazının oluşumunun
tamamen engellenmesi ve bunun yerine Al-RE
intermetaliklerinin oluşumuyla sürünme dayanımında
büyük gelişim gösterir [16]. Belirli bir miktarda RE içeren
bir alaşımdaki sürünme dayanımı, alüminyum miktarının
artmasıyla azalırken belirli bir miktarda Al içeren bir
alaşımdaki sürünme dayanım miktarı RE miktarının
artmasıyla artar [16]. Mg-Al-RE alaşımları, yavaş soğuma
hızlarının kaba Al2RE partikül oluşumuna yol açması
dolayısıyla basınçlı döküme daha uygundur [17]. Ayrıca,
sürünme boyunca, tane sınırlarında Mg12Ce tipi
partiküllerde gözlemlenmiştir. Bu fazlar kabalaşmadığı
sürece tane sınırı kaymasına engel olduğu düşünülür ve bu
özelliği ile sürünme dayanımı için faydalıdır [17].
3.4 Mg –Al – Sr alaşımları
Mg –Al – Sr (AJ ) alaşımları sürünme dayanımı gösteren
magnezyum alaşımlarına yeni bir ilavedir [18,19]. AJ51
(Mg- 5Al-1Sr), AJ52 (Mg- 5Al-2Sr) ve AJ62 (Mg-6Al2Sr) gibi çeşitli alaşım bileşimleri vardır. AJ52 en yüksek
sürünme dayanımını gösterirken AJ62x mükemmel
sürünme performansı ve dökülebilirlik kombinasyonu
verir [20].
Alaşımlar Sr/Al oranına göre farklı mikroyapılar
gösterirler [20]. Sr/Al oranı yaklaşık 0.3’ ün altındayken
yapıdaki tek ikincil faz Al4Sr intermetaliğidir. Sr/Al oranı
yükseldikçe ikinci bir intermetalik faz (üçlü Mg-Al-Sr
fazı) daha oluşur. Sr/Al oranı Mg17Al12 oluşumunu kontrol
eder. Sr/Al oranı düşük olduğunda alüminyumu
bağlayacak yeterli miktarda Sr olmayacak ve fazla kalan
Al istenmeyen Mg17Al12 yapısını oluşturacaktır [20].

RE elementlere ucuz ve hafif bir alternatif olarak Ca
ilavesi yüksek sıcaklık özelliklerine katkıda bulunur
[9,10]. Mg-Al ikili alaşımına Ca ilave edildiğinde
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çalışmıştır ve Y/Gd oranın azalmasıyla yaşlanma
sertleşmesinin artması yine β′′, β′
çökeltilerine
bağlanmıştır [31].

3.5 Toprak Alkali ve/veya Nadir Toprak Elementlerinin
Kombinasyonunu İçeren Basınçlı Döküm Alaşımları
Son yıllarda, nadir toprak ve toprak alkali ilaveleriyle
kombine edilmiş alüminyum içeren bir Mg alaşım sistemi
geliştirilmiştir. Nissan Mg-Al-Ca-RE alaşımı ve daha
sonra Honda ACM522 (Mg-Al-Ca-2RE) alaşımı patent
almıştır [21,22]. Her iki alaşımın da sürünme
dayanımının AE42 alaşımının üzerinde olduğu öne
sürülmektedir. Honda bu alaşımı hibrid arabalarının ‘oil
pan’ uygulamasında kullanmıştır.
Bir başka çalışmada, Dead Sea Magnesium ve
Volkswagen
tarafından
Mg-Al-Ca-RE
sistemine
opsiyonel olarak Sr ve Zn ilave edilmesine dayalı diğer
bir alaşım sisteminin patenti alınmıştır [23]. MRI153 ve
MRI230 olarak isimlendirilmiş iki alaşım sırasıyla 150oC
ve 180oC lerde
iyi yüksek sıcaklık dayanımı
göstermektedir. MRI153 alaşımı AZ91 gibi basınçlı
döküme uygundur [24].
Noranda ve General Motors
tarafından yapılan
araştırmalar sonucu da, Sr ve Ca ilavesi (nadir toprak
elementi ilavesi yoktur) içeren iki ayrı alaşım sistemi
geliştirilmiştir [25,26]. Noranda alaşımı, az miktarda Sr
ve Ca bulunan Mg-Al-Sr-Ca alaşımıdır. Noranda N
alaşımı olarak isimlendirilir ve AS41 alaşımının
150oC’deki sürünme dayanımıyla kıyaslanabilir bir
sürünme dayanımına sahiptir [27]. General Motorun
alaşımı ise Ca ve az miktarda Sr içeren bir Mg-Al-Ca-Sr
alaşımıdır ve üstün sürünme dayanımı gösterir [28].

4.2 Çinko ve RE içeren Mg Alaşımları
Bugüne kadar otomotiv uygulamalarında kullanılan en
önemli gravite döküm alaşım sistemi Mg-Zn-RE (ZE ve
EZ alaşımları) sistemidir. Bu guruba ait olan ZE41 alaşımı
döküm halindeki malzemenin yaşlandırılmasından sonra
150oC’ye kadar orta derecede mukavemet gösterir.
Dökülebilirlik, mikro boşluksuz bir yapı, 250oC’ye kadar
mukavemet ve sürünme dayanımı gibi daha iyi özellikler
EZ33 (2.5-4.0%RE, 2.0- 3.1%Zn, 0.5-1.0Zr) alaşımı ile
elde edilebilir. Bu alaşımların tane sınırlarına
yaşlandırmanın ardından Mg-RE çökeltileri yerleşir. Bu
çökeltiler Mg12Ce yada Mg27Ce2 çökeltileridir [17].
4.3 Çinko ve Bakır içeren Mg Alaşımları
Mg-Zn-Cu alaşımları süneklik ve yüksek sıcaklık
performansı
özelliklerinin
kombinasyonu
için
geliştirilmiştir. Burada bakır tane inceltici özelliğini ve
çinko dökülebilirlik ve süneklik özelliğini verir [32,33].
Mikroyapı α-Mg ve (Cu.Zn)2 bileşiminde tamamen
lamelar β-Mg olmak üzere iki fazdan oluşur. Çözelti
işlemi ve yaşlandırmanın ardından β1 iğnesel ve β2 plaka
olarak iki ana çökelti gözlemlenir. ZC63 bu sistemden
geliştirilmiş pratik döküm alaşımıdır. Bu alaşımın
sürünme dayanımı ve dökülebilirlik özellikleri bulunması
rağmen korozyon direnci düşüktür.
4.4 Silisyum İçeren Alaşımlar

4. GRAVİTE DÖKÜMÜ VEYA DÜŞÜK BASINÇLI
DÖKÜM İÇİN SÜRÜNME DİRENÇLİ ALAŞIMLAR
4.1 Yitrium içeren Mg Alaşımları
Magnezyum düşük basınç ve gravite döküm alaşımları
geleneksel olarak uzay uygulamalarında kullanılmaktadır.
WE43 ve WE54 gibi nadir toprak elementleri ve yittrium
bazlı, sürünme dayanımı olan alaşım sistemleri
bulunmaktadır. Bu alaşımlar alüminyum içermezler ve
zirkonyum ile tane inceltme yapılır. Mg-Y-RE (Nb)
alaşımları çökelme sertleşmesine uygundur. Döküm
halinde WE54 ve WE43 alaşımları tane sınırlarında
yüzey merkezli kübik kristal yapıda ötektik bir β fazı,
Mg14Nb2Y, içerir [29]. Çözelti işleminde ve
yaşlandırılmış koşullardaki WE54 alaşımının oda
sıcaklığındaki ve yüksek sıcaklıklardaki üstün çekme ve
sürünme özellikleri β′′, β′ (Mg12NbY), ve β(Mg14Nb2Y)
olarak
isimlendirilen
çökeltilerin
oluşumuna
bağlanmaktadır [29,30].
Mg-Y-RE sisteminde standardize edilmiş alaşımlara ilave
olarak bazı deneysel bileşimler üzerinde de
çalışılmaktadır.
Bazı
Mg-Gd-Y-Zr
alaşımlarının
yaşlanma karakteristiği ve çekme özellikleri üzerinde

Ticarileşmiş Mg-Al-Si basınçlı döküm alaşımları
‘hypoeutectic’ alaşımlardır. Daha fazla Si içeren
alaşımların ise mukavemetlerinin Al, Cu, RE ilavesiyle
katı çözünürlük yoluyla artırılabildiği görülmüştür [34].
Mg-Al-Si alaşımlarının kalıcı veya kum kalıba dökümü
Mg2Si fazının kaba Çin-yazısı morfolojisinde oluşmasına
neden olduğu ve mekanik özellikleri olumsuz etkilediği
için oldukça zordur. Yapılan çalışmalar 0.08-0.14%Ca
oranında Ca ilavesinin bu morfolojiyi iyileştirdiğini ve
böylelikle süneklik ve mukavemeti artırdığını göstermiştir
[8].
4.5 Motor Bölmesi Uygulamaları İçin Gravite Döküm
Magnezyum Alaşımlarında Son Gelişmeler
Mevcut gravite döküm magnezyum alaşımlarının
özellikleri literatürde bulunan verilerle Tablo 4’ de
sunulmuştur [1]. Son yıllarda her ikisi de otomobil motor
bölmesi için yüksek sürünme direncine sahip ve
ekonomik, gravite döküm magnezyum alaşımı geliştirmek
amacını taşıyan iki yeni gelişme söz konusudur.
Bunlardan biri Mg-Zn-RE sisteminde gerçekleşmiştir
[35]. 2.5% RE ve 0.5% RE içeren bu alaşım kalıca kalıba
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dökülmüş halde iken tane sınırlarında tetragonal Mg12(La0.43Ce0.57) intermetaliklerini içerir ve yaşlandırma
Tablo 4. Gravite döküm magnezyum alaşımlarının özellikleri [1].
Properties
YS (MPa)
20 C
150C
UTS (MPa)
20 C
150 C
Elongation (%)
20 C
150 C
Stress to produce
0.2% creep-strain
200 C
250 C
Corrosion
2
(mg/cm /day)

WE43-T6 ZE41-T5

ZC63-T6

ASX411-F MEZ –T6 MRI 201S-T6

MRI 202S-T6

180
175

140
120

158
134

75

76

170
170

150
145

260
210

220
170

240
180

175

107

260
245

250
220

6
7

5
22

4.5
14

7

2

6
11

7
15

160
60

50
20

63
-

-

-

160
75

100
40

0.10

3.1

*

-

-

0.10

0.12

* AZ91C’ den daha iyi.
işlemine uygundur [36]. Diğer grup ise Dead Sea
Magnesium ve Volkswagen AG tarafından geliştirilmiş
olan MRI 201S ve MRI 202S alaşımlarıdır ve WE43
alaşımının yerini alabileceği öne sürülmüştür [24].

servis koşullarındaki denemeler sonucu çok yakında ticari
uygulamalarda yer alacağı öngörülmektedir. Magnezyum
alaşımlarının araç ağırlığından tasarrufta en büyük etkisi
motor
bölmesindeki
kullanımının
gelişmesiyle
hissedilebilecektir.
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gerekmektedir: [37]

1. Mihriban. O. Pekguleryuz, A. Arslan Kaya, Advanced
Engineering Materials, 2003, 5, No:12, 866-878

•
•
•
•
•
•
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Ag-%5-10 CdO ESASLI ELEKTRİK KONTAK MALZEMELERİNİN
ÜRETİMİ VE ALTERNATİF AKIM ŞARTLARINDA İNCELENMESİ
İbrahim Çelikyürek,Murat Yağan, Bedri Baksan, Remzi Gürler
Osmangazi Üniversitesi Metalurji Enstitüsü Batı Meşelik Kampüsü, ESKİŞEHİR
ÖZET
Bu çalışmada taşıtların hemen her kısmında kullanılan ve bir taşıtın neredeyse can damarı diyebileceğimiz elektrik
aksamının işlev görmesini sağlayan elektrik kontaklarında kullanılan Ag-CdO esaslı elektrik kontak malzemelerinin
özelliklerine CdO oranının etkisi incelenmiştir. Ag ve Cd tozları gaz atomizasyonu ile üretilmiş, üretilen Cd metal
tozları ısıl işlem fırınında 200-600 oC arasında kademeli olarak oksitlenmiştir. Ag ve CdO tozları homojen şekilde
bilyalı olarak mekanik alaşımlama cihazında karıştırılmış, daha sonra 700 MPa da preslenmiş ve 800 oC de
sinterlenmiştir.
Üretilen kontak malzemelerinde CdO oranı % 5-10 arasında değiştirilmiştir. Sabit ve hareketli kontaklar belirli
çevrim değerlerinde alınarak ağırlıkları ölçülmüş ve yüzeyleri SEM çalışması ile incelenmiştir. Elektrik deneyleri taşıt
araçlarında kullanılan 12 ve 24 voltluk gerilim değerleri ile karşılaştırıldığında daha ağır zorlama şartları olan 220 V, 50
Hz, 8 A alternatif akım şartlarında, saniyede 1 açma-kapama (çevrim) olacak şekilde yapılmıştır. Çevrim sayısı 50000
ile sınırlanarak ağırlık kaybı ile çevrim sayısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Artan CdO oranıyla ark söndürme
özelliğinde iyileşme olurken ağırlık kaybının azaldığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Toz metalurjisi, Elektrik kontak malzemeleri
THE PRODUCTION OF Ag-5-10%CdO CONTACTS AND THE INVESTIGATION OF THE CONTACT
MATERIALS UNDER ALTERNATING CURRENT CONDITIONS
ABSTRACT
In this study, electric contact materials which are very vital for working of the electrical system that used almost in
every section of vehicles. The effect of CdO content on the properties of Ag-CdO were investigated. Ag and Cd
powders were produced by gas atomisation. Following production of Cd powders, they were oxidized step by step in
the heat treatment furnace at 200-600 oC. Then Ag and CdO powders were mixed in mechanical mixer, pressed at
700MPa and sintered at 800 oC.
The CdO content in contact materials was changed between 5% and 10%. Both contact weights were measured
after certain cycles and surfaces were examined using SEM. Experiments were carried out much more heavy duty
conditions of 220V, 50Hz, 8A AC and cycled at one operation per second as compared to normal conditions in most
vehicles. The number of cycles were increased by 10000 steps up to 50000 cycles. While increasing the CdO content on
Ag-CdO contacts, the weight losses were decreased and also it was observed that arc extinquishing properties were
improved with increasing CdO content.
Keywords: Powder metallurgy, Electrical contact materials
1. GİRİŞ
Toz metalurjisi yöntemleri ile üretilen elektrik
kontak malzemeleri, kayan veya sabit temas sağlayarak
bir ya da daha fazla sayıdaki elektrik devrelerini açmak

ve kapamak için kullanılan metal
iki tip temasta kontak malzemesi,
için yüksek elektrik iletkenliğine,
oluşan ısıyı dağıtmak için yüksek
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esaslı parçalardır. Her
akımın kolay geçmesi
akım geçişi esnasında
termal iletkenliğe, ark

erozyonuna ve yapışmayı önlemek için yüksek ergime
sıcaklığına, akış geçişini engelleyen filmlerin oluşumunu
önlemek için korozyon ve oksidasyon direncine ve iyi bir
aşınma direnci için ise yüksek sertlik değerlerine sahip
olmalıdır [4].
Fakat hiçbir malzeme sıralanan bütün bu özelliklere
tek başına sahip olmadığından emniyet, elde edilebilirlik,
ömür ve maliyet göz önüne alınarak belirlenen her
uygulama için uygun bir malzeme seçimi yapılmalı ve
farklı özelliklere sahip malzemeler bir araya
getirilmelidir [2].
Saf gümüşün diğer metaller içinde en yüksek ısıl ve
elektrik iletkenliğine sahip olması, kontak malzemesi
olarak kullanımını cazip kılmasına karşın, ark
erozyonuna karşı mukavemeti arttırmak, kaynama ve
yapışmayı en aza indirmek için oksit içerikli birçok
malzeme ile karıştırılmıştır. Bu şekilde elde edilen AgCdO kontak malzemeleri elektrik uygulamalarında
yaygın kullanım alanı bulmuştur. Döküm yolu ile
üretilemeyen bu malzemeler, başlıca toz metalürjisi ve iç
oksidasyon yolu ile elde edilmektedir. İç oksidasyon için
gerekli zamanın çok uzun olması, oksit dağılımının,
büyüklüğünün, şeklinin düzensiz olması ve oksit
içeriğinin sınırlı oranda olması, toz metalürjisi tekniğinin
iç oksidasyona tercih edilmesinin başlıca sebeplerini
oluşturmaktadır. Tozların presleme basıncı, sinterleme
süresi ve sıcaklığı, CdO tozlarının ağırlık yüzdesi gibi
değerlerin değiştirilmesi ile Ag-CdO malzemesinin
özelliklerini de değiştirmek mümkündür [2].
Otomotiv elektrik sistemlerinde anahtar (açmakapama)
görevi
üstlenecek
kısımlarda
devreyi
tamamlayan önemli elemanların başında röleler
gelmektedir. Bu amaçla rölelerin motorlu taşıtlarda
kullanım yerleri başlıca;
• aydınlatma sistemleri,
• ateşleme sistemi,
• korna sistemi,
• marş motoru gibi sistemler sayılabilmektedir.
Kontaklarda malzeme seçimi, kullanım akımları
(düşük, orta, yüksek), devrenin elektrik karakteristikleri
(akım, gerilim v.b.), yükün çeşidi, kapasite, kontaklara
uygulanan kuvvet, kontakların açılıp-kapanma sayısı,
açılıp-kapanmanın sıklığı ve güvenilirlik göz önüne
alınması gereken faktörlerin başlıcalarıdır [l-2].
Bu çalışmada %5, %7.5 ve %10 CdO içeren Ag +
CdO karışımları toz metalurjisi teknikleri ile hazırlanmış
ve 24V luk rölede 220V, 50Hz ve 8A alternatif akımla
davranışları incelenmiştir [5].
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Kontak malzemelerinin üretilmesinde sırasıyla toz
üretimi - karıştırma – presleme – sinterleme işlemleri
takip edilmiştir. Elektrik deneylerine başlamadan önce
gaz atomizasyon yöntemi kullanılarak Ag ve Cd tozları
elde edilmiştir. Deneylerde kullanılacak gerekli CdO ise
Cd tozunun laboratuarda ısıl işlem fırınında birkaç
kademede oksitlenmesiyle elde edilmiştir. Toz Ag’ e %5,

%7.5 ve %10 oranlarında ağırlıkça ilave edilerek tozlar
mekanik alaşımlama cihazında karıştırılmıştır.
Karıştırma: Ağırlıkça %5, %7,5 ve %10CdO
içerecek şekilde hazırlanan Ag-CdO tozları mekanik
alaşımlama cihazında çelik bilyalarla 10 saat süre ile
karıştırılmıştır.
Tozların sıkıştırılması: 3 farklı oranda karıştırılmış
olan toz karışımları hassas terazide aynı ağırlıkta tartılıp
kalıp içine konularak 700 MPa basınç altında preslenerek
3mm. çapında 3mm. yüksekliğinde silindirik numuneler
elde edilmiştir. Numuneler biri sabit diğeri de hareketli
kontak plakasına bağlanacağından ikişer adet olarak
üretilmiştir.
Sinterleme: Preslenmiş numuneler seramik kaplar
içersine konularak ısıl işlem fırınında 800 oC’ de 75 dk.
süreyle sinterlenmiştir. Sinterleme sonrası numunelerin
yüzeyleri 1200’lük zımpara ile parlatılarak kullanılabilir
hale getirilmiş ve kontak destek malzemesine bağlanarak
elektrik deneylerine başlanmıştır.
Bu çalışmada literatürde kullanılan [2] elektrik
devresine yakın bir elektrik devresi tasarlanarak deney
düzeneği kurulmuştur (şekil 1).

Şekil 1. Üretilen kontak malzemelerin ark erozyonu için
test edildiği elektrik devresi
Elektrik devresi; piyasadan satın alınan 24V’luk,
otomobil far rölesi, Osmangazi Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği’nden bu çalışma için alınan
Siemens Simatic PLC cihazı ve direnç’ten oluşmaktadır.
Kullanılan röle çift olup üzerinde toplam 24V doğru akım
çekmektedir. Kullanılan hazır rölenin hareketli ve sabit
bacakları deney düzeneği gereğince sökülüp takılabilecek
hale getirilmiştir. Bundan amaç deney başlangıcında
plakalarla birlikte tartılan kontakların, her 10000 açmakapama sonrası hareketli ve sabit plakaların sökülüp
hassas terazide birlikte tartılıp farkının alınması esasına
dayanmaktadır.
Rölenin plakaları laboratuarda 220V gerilim ve 50
Hz olan alternatif akım şebekesine bağlanmıştır. PLC
cihazında deney için gerekli yazılım, bilgisayarda 0,5sn
açma, 0,5sn kapama ve 10000 açma-kapama sonrasında
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cihaz duracak şekilde yazılarak PLC’ ye yüklenmiştir.
Bunun için kullanılan PLC cihazının yazılımı Siemens
Simatic V3.1 olup şekil 2’de görülmektedir. Kontaklardan
akımın çekilmesi için devreye 8A’lik seramik direnç
eklenmiştir. Üretilen kontaklar biri sabit plakaya diğeri de
hareketli plakaya lehimle bağlanmıştır
Deneylere başlamadan hareketli ve sabit kontaklar
plakalar ile birlikte tartılmıştır. Her 10000 açma-kapama
da hareketli ve sabit kontaklar plakalarıyla birlikte tartılıp
değerler not edilmiştir. 50000 açma-kapama sonrasında
ise kontak yüzeyleri SEM’ de yüzey fotoğrafları
çekilerek her kontak malzemesi çiftindeki ark erozyonu
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan değişiklikler CdO
oranının değişmesiyle değerlendirilmiştir.
Şekil 3. %10CdO-90Ag bilyalı karıştırma ile elde edilen
mikro yapı (x100).

Şekil 2. Elektrik devresinde önemli bir işlevi yerine
getiren Siemens Simatic PLC cihazının bilgisayarda bu
çalışma için hazırlanan yazılımı

Şekil 4. %7,5CdO-92,5Ag bilyalı karıştırma ile elde
edilen mikro yapı (x100).

3. SONUÇLAR
Bilyalı karıştırma ile elde edilen Ag-CdO toz
karışımında CdO tozları gümüş tozlarının tane
sınırlarında değil, tanelerin içinde yer almaktadır. Cihaz
içindeki bilyaların birbirleri ile her çarpışması sonucu sert
CdO parçacıkları gümüş tozlarına batarak soğuk kaynak
oluşturmuştur. Buna örnek olarak hazırlanan kontak
numunelerinin
elektrik
deneyleri
öncesi
optik
mikroskobunda çekilen mikro yapıları şekil 3, 4 ve 5’de
görülmektedir.
Sinterlenmiş kontak malzemelerinin deney sonrası
ağırlık kayıpları sabit kontaklar, hareketli kontaklar için
ve toplam ağırlık kaybı olarak şekil 6, 7 ve 8’ de
verilmektedir. 3 farklı kontak malzemesinin sabit
kontaklardaki ağırlık kaybını karşılaştığımızda (şekil 6);
ilk ağırlık kaybının 10000 çevrimde tüm kontak
malzemelerinde hızlı olduğu gözlenmiştir. 50000 çevrim
sonunda ise en fazla ağırlık kaybı %5CdO-%95Ag
malzemesinde iken, en az ağırlık kaybı %10CdO-%90Ag
malzemesinde gözlemlenmiştir

Şekil 5. %5CdO-95Ag bilyalı karıştırma ile elde edilen
mikro yapı (x100).
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Ağırlık kaybı (gr)

0.0035
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%5

0.0025
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%10

0.0015
0.001
0.0005
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Açma-kapama sayısı

Şekil 6. Sabit kontakların ağırlığının açma-kapama sayısı
ile değişimi

Şekil 10. 50000 çevrim sonunda %5CdO içeren hareketli
kontağın yüzeyi (x30).

0.035

Ağırlık kaybı (gr)

0.03
0.025

%5
%7.5

0.02

%10

0.015
0.01
0.005
0
0

10000

20000
30000
40000
Açma-kapama sayısı

50000

60000

Şekil 7. Hareketli kontakların ağırlığının açma-kapama
sayısı ile değişimi

Şekil 11. 50000 çevrim sonunda %10CdO içeren sabit
kontağın yüzeyi (x30).

0.035
Ağırlık kaybı (gr)

0.03
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0.02

%10

0.015
0.01
0.005
0
0
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20000
30000
40000
Açma-kapama sayısı
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60000

Şekil 8. Sabit ve hareketli kontakların (toplam) ağırlığının
açma-kapama sayısı ile değişimi
Şekil 12. 50000 çevrim sonunda %10CdO içeren
hareketli kontağın yüzeyi (x30).

Şekil 9. 50000 çevrim sonunda %5CdO içeren sabit
kontağın yüzeyi (x30).

Şekil 13. 50000 çevrim sonunda %10CdO içeren hareketli
kontağın yüzeyi (x750).
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Hareketli kontaklardaki (şekil 7) ağırlık kaybını
karşılaştırdığımızda ise 50000 çevrim sonunda en fazla
ağırlık kaybı %5CdO-%95Ag malzemesinde iken en az
ağırlık kaybının yine %10CdO-%90Ag malzemesinde
olduğu tespit edilmiştir.
Hareketli ve sabit kontaklardaki (şekil 8) toplam
ağırlık kaybına baktığımızda ise şekil 7’dekine benzer
50000 çevrim sonunda en fazla ağırlık kaybı yine
%5CdO-%95Ag malzemesinde iken en az ağırlık kaybı
%10CdO-%90Ag malzemesinde olduğu bulunmuştur.
50000 çevrim sonunda kontakların yüzeylerinde
mikroskopta yapılan incelemelerde ark etkili bölge, geçiş
bölgesi ve ark etkisiz bölge olmak üzere üç farklı
bölgenin oluştuğu gözlemlenmiştir.
%5CdO içeren kontak malzemesinde iletkenlik daha
yüksek olduğundan ağırlık kaybı da bu malzemede en
yüksektir. Bu malzemede ark oluşması ile her iki kontakta
ısınır ve malzeme transferi daha fazla gerçekleşir. Burada
ergimeden sonra oluşan katılaşma özellikle şekil 9 olmak
üzere şekil 10’da da görülmektedir.
%5CdO içeren kontak malzemesinde iletkenlik daha
yüksek olduğundan ağırlık kaybı da bu malzemede en
yüksektir. Bu malzemede ark oluşması ile her iki kontakta
ısınır ve malzeme transferi daha fazla gerçekleşir. Burada
ergimeden sonra oluşan katılaşma özellikle şekil 9 olmak
üzere şekil 10’da da görülmektedir.
%10CdO içeren kontak malzemesinde artan CdO
oranı sonucu iletkenlik daha azdır. Ark sırasında oluşan
sıvı damlacıklar hareketli kontaktan sabit kontağa
düşmekte ve yüzeyde birikmeyle daha az ağırlık kaybı ve
daha düzgün görülmektedir (şekil 11-12). CdO oranının
artması soğutma etkisini daha da arttırdığından ark
söndürme özelliği de daha iyi olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca daha düzgün yüzeyin görülmesi de daha fazla
CdO içermesi ve soğutma etkisiyle yüzeyde daha
yuvarlak damlacıkların katılaşması sonucudur (şekil 13).
4. TARTIŞMA
Kontak çiftleri arasında meydana gelen malzeme
transferinin yönü ve miktarı birçok faktöre bağlıdır.
Bunlardan en önemlileri:
• Akım cinsine (AC veya DC),
• Kontak malzemesi türüne,
• Devredeki yük çeşidine,
• Kontak malzemesi boyutu gibi faktörlere
bağlıdır [4].
Birim alandan geçen akım şiddeti arttıkça malzeme
yüzeyindeki erozyonun artması deneyler sırasında ve
sonuçlarında gözlemlenmiştir. Ag-CdO kontak malzemesi
ile önceden yapılan çalışmalarda bunu desteklemektedir.
En son Hakan Uzun tarafından Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde yapılan bu konu ile bir çalışmada, daha
büyük boyuttaki (çap 6,15 mm yükseklik 1,25 mm)
malzemelerinden 8A akım geçirildiğinde daha az erozyon
gerçekleştiği bulunmuştur. Bu çalışmada ise kullandığımız
kontak boyutları 3 mm çapında ve 3 mm yüksekliğinde
olduğundan yüzey alanı küçük tutularak 8A akım geçmesi

ile yüzeylerde biraz daha fazla deformasyon
gözlemlenmiştir. Ancak kontak malzemesi bileşimi ile
malzeme kayıpları arasındaki ilişki önceki çalışmalarla
paralellik göstermektedir.
Ürettiğimiz kontak malzemelerin elektrik deneyleri
sonucu ilk 10000 çevrimde tüm malzeme çiftlerinde
meydana gelen toplam ağırlık kaybında hızlı bir artış
görülmüştür. Bunun nedeni olarak 10000 çevrime kadar
kontak malzeme çiftleri yüzeylerin de bir tür alışma
oluşmakta ve çukurcuk ve tepeciklerin oluştuğu
görülmektedir. Ancak 10000’den 50000 çevrim sonuna
kadar malzeme transferinde düşüş ve ağırlık kaybındaki
artış yavaşlayarak devam etmiştir.
Kontak malzemelerine ilave edilen CdO oranının
artması Ag-CdO malzemelerinin ağırlık kaybının
düşmesine neden olduğu görülmüştür. Kontaklar
arasındaki arkın kontak yüzeylerinde oluşturduğu sıvı
damlacıkları içerisindeki CdO partikülleri endotermik
olarak aşağıda verilen reaksiyona göre ayrışırken enerji
tüketirler ve çevrelerini soğutarak buharlaşma neticesiyle
oluşan ağırlık kaybını azaltırlar.

Ayrıca CdO, yüksek yüzey gerilimi sonucu sıvı
gümüşün
kontak
yüzeyinden
uzaklaşmasını
engellemektedir.
Bu
açıklamaya
paralel olarak
deneylerden elde edilen sonuçlarda da CdO oranı arttıkça
malzeme kaybına karşı dayanıklılığın arttığı ve ark
söndürme özelliğinin iyileştiği görülmüştür.
Ag içerisinde CdO miktarı arttıkça kontak yüzeyinde
daha fazla enerji soğurumu ve daha fazla eriyik
viskozitesi ortaya çıkacak sonuçta ağırlık kaybında
azalma gerçekleşecektir. Bu durum Ag içerisinde CdO
oranının belirli bir değere kadar kullanılmasını gerekli
kılmaktadır. %15’ten fazla CdO kullanılacak olursa
kontak ömrünü ve ark erozyonunu olumsuz etkileyerek
çatlakların oluşmasına neden olurken aynı zamanda
elektrik iletkenliğini düşürerek kontak yüzeylerinde ark
süresince sıcaklığın artmasına dolayısıyla da malzeme
kayıplarının artışı gerçekleşecektir. Bu yüzden piyasada
ticari olarak Ag-CdO elektrik kontak malzemeleri olarak
en fazla %15CdO içerikli Ag kullanılmaktadır.
Üretilen Ag-CdO kontak malzemeleri otomotivde
daha yüksek akım çeken ve açma kapama çevrim sayısı
çok olan rölelerde rahatlıkla kullanılabilir. Çünkü bu
kontak malzemeleri genellikle yüksek akım çeken sürücü
veya kontrol kontaktörlerinde kullanılmaktadır. Bu
nedenle otomotiv üzerinde kullanımında sakınca
olmadığı gibi, elektrik aksamının çok daha uzun süre
arıza göstermeden serviste kalmaları mümkün olabilir.
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ÖN YAĞLAMA SİSTEMİ İLE MOTOR AŞINMASININ AZALTILMASI
Zafer Utlu, Emrah Koç
K K Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Motor Bilimleri Balıkesir

ÖZET
İçten yanmalı bir motor ilk çalıştırma anında ve soğutma suyu ~90 ºC ye gelinceye kadar aşınmanın yaklaşık
%70-75’i gerçekleşmektedir. Motorlar soğukken sürtünen yüzeyler arasında genellikle kuru veya yarı sıvı sürtünme
bulunmaktadır. Motor durdurulduğunda sistem içerisindeki kanallarda dolaşan yağın neredeyse tamamı kartere dolmaya
başlar. 5-10 dakika içerisinde motorun sürtünen bütün bölgelerine yağ pompası tarafından basınçlı olarak (3-4 bar)
basılan yağın tamamı kartere dolmuş olur. Motoru çalıştırdığımızda marş esnasında motor devri çok düşüktür. Motor
relantide çalışırken ise yaklaşık 800-900 d/d ile döner. Motor soğukken yağlama yağının viskozitesi de çok yüksektir.
Devir düşük olduğundan ve yağın viskozitesi yüksek olduğundan yağ pompası sürtünen parçalara yeterli miktarda yağ
gönderemez. Bu da motorun daha çabuk aşınmasına neden olur. Bu çalışma, motor parçalarının aşınmasının en aza
indirilerek motor ömrünün artırılmasını amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Aşınma, sürtünme, viskozite, ön yağlama
REDUCTION OF ENGINE ABRASION BY PRE-LUBRICATING
ABSTRACT
It is a well known fact that internal combustion engine is abraded approximately %70 -75 of abrasion during the
first starting and in the cold state (up to cooling water reaches up to 900C).while the engines are cold, in general, there
are dry or semi liquid friction between the surfaces . When we stop the engines, almost all the oil circulating in the
channels of the system begins being filled in the engine carter. Within 5-10 minutes, the whole oil pumped up with
pressure all over the engine (3-4 bar) is filled in the crankcase by the oil pump. When we start the engine, the rotation of
the engine is very low during slow running, but when the engine operates, it rotates 800-900 d/d. When the engine is
cold, the viscosity of the lubricating oil is very high. Because the rotation is low and the viscosity of the oil is high oil
pump can't send sufficient oil to the parts in friction, and this ends up a quick friction of the engine. This study aims at
reducing the abrasion of the engine parts to the minimum and increasing the life of the engine.
Keywords: Abrasion, friction, prelubrication, viscosity

1. GİRİŞ
yerine getirmesi gerekmektedir. Bunların arasında en
önemli görevi parçaların sürtünmesinden dolayı
meydana gelen güç kaybını ve oluşan aşınmayı ortadan
kaldırmaktır. Bu olumsuzluklar özellikle motorun ilk
çalıştırılması sırasında ortaya çıkmaktadır.

İçten yanmalı bir motorda ilk çalıştırma anında
ve soğuk iken çok fazla (%70-75'i) aşındığı
bilinmektedir. Günümüz araçlarında kullanılan
motorlarda, iyi bir yağlama, sağlıklı bir motorun
garantisidir [1]. Motorlarda kullanılan yağlama
sisteminin bir çok görevi
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Bu çalışmada; motorun ilk hareketi sırasında
sürtünmeden dolayı meydana gelen aşınmayı önlemek
amacı ile gerekli olan ön yağlama sisteminin dizaynını
yaparak uygulanabilirliğini ortaya koymaktır.
Çalışmanın birinci bölümünde, yağlama prensip ve
teorileri anlatılacak, daha sonra içten yanmalı
motorlarda yağlama sistemi ve çalışması ifade
edilecek, üçüncü bölümde ise dizayn edilen alternatif
yağlama sistemi anlatılacak ve son bölümünde ise
çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir.

3-Metal
yüzeylerin
pürüzlülüğüyle
ilgilidir.

yapısıyla

ve

yüzey

W
P
FS
N

2. YAĞLAMA PRENSİP VE TEORİLERİ
Şekil 1. Sürtünme oluşumu
Yüzeyleri iyi parlatılmış iki metal elemanın
birbirleri üzerinde hareket etmelerini kolaylaştırmak
amacıyla aralarına konan malzemelere “yağlayıcı”,
yaptıkları işe de “yağlama” denmektedir.
Yağlamada, metal yüzeylerin birbiri ile olan
temasları ortadan kalkar ve elemanlar, yağ filmleri
üzerinde hareket ederler.
Langmuir'a göre; yağlayıcılar kürecikler halinde
parçacıklardan oluşmaktadır [2]. Bu parçacıkların bir
kısmı, metal yüzeyleri ile direkt olarak temastadır.
Burada meydana gelen çekmeye adhezyon kuvveti
denir. Bu kuvvet, katı cisimlerde sıvılara nazaran daha
fazladır.
Diğer bir ifade ile bir maddenin diğer bir maddeyi
çekme kuvvetidir. Bu kuvvet, sıvı cisimlerde katı
cisimlere nazaran daha fazladır. Bu iki kuvvet birbirine
zıt yönlüdür[4]. Parçacıkların bir kısmı ise birbirleri ile
temastadır. Bu kürecikleri bir arada tutan kuvvete de
kohezyon denir.
Genel bir ifade ile; yağlayıcılar kohezyon ve
adhezyon nitelikleri ile yüzeyler arasında bir yağ filmi
oluştururlar ve sürtünmeyi azaltarak “yağlama”
görevlerini yaparlar. Herhangi bir harekette dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta, sürtünme düşük
olmalıdır.
Sürtünme, hareket halinde olan veya hareket
ettirilmek istenen bir cismin hareket yönünün aksi
yönünde gelişme gösteren bir kuvvet olarak
tanımlanabilir. Bir hareket, ancak bu kuvvetin
yenilmesi ile mümkün olabilir. Bir cismin hareketine
engel olan kuvvete “sürtünme direnci” denir ve
[sürtünme katsayısı] μ ile ifade edilir.
Sürtünme katsayısı [μ], hareket temin eden kuvvetin
[Fs] yükün bu kuvvete dikey bileşenine [W] oranıdır.
Aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir.

µ=

Fs
W

2.1. Sürtünme Çeşitleri
Bu sürtünmeyi kuru ve sıvı sürtünme olmak üzere
iki bölümde incelemek mümkündür.

Şekil 2. Metal yüzeyler arasında kuru sürtünme
2.1.1. Kuru sürtünme: Metalik temas meydana gelir.
Şekil 2 de görüldüğü gibi yüzeylerin pürüzleri, sivri
tepeleri biçim değişikliği olacak şekilde, birbirlerini
içinden kavrarlar. Meydana gelecek yüksek sıcaklıklar
nedeniyle
birbirlerine
kaynak
olabilirler
ve
kopabilirler. Bu çalışma şeklinde; yüksek aşınma ve
yenilerek aşınma, yüksek ısı oluşumu ve yüksek güç
kaybı olmaktadır [3].
Kuru sürtünme aşağıdaki iki şekilde oluşmaktadır.
a. İki düz yüzeyin birbiri üzerindeki hareketi: Bu
harekette meydana gelecek sürtünme için iki
yüzeyin bütün temas alanları söz konusudur.
b.

İki düz yüzeyin bilye veya yuvarlak yüzeyler
üzerindeki hareketi: Bu harekette temas alanı
azalır.

2.1.2 Sıvı sürtünme
Bu sürtünmeyi
mümkündür.

de

iki

kısımda

incelemek

Yarı sıvı sürtünme: Hareketin başlangıcında yağ
filmi henüz meydana gelmemiştir. Kısmen kuru ve sıvı
sürtünme meydana gelir. Aşınma, kuvvet (güç) kaybı
ve ısı artışı vardır

(1)

Sürtünme kuvveti:
1- Yükle doğru orantılıdır.
2- Temas yüzeylerinin boyutuna bağlı değildir.

Sıvı sürtünme:
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Bir yağ filmi birbiri üzerinde

kayan her iki yüzeyi birbirinden ayırır. Birbirine temas
ederek çalışan parçalar, yağlandıkları zaman sürtünen
yüzeyler arasında yağ filmi meydana gelir.
Yağ, parça yüzeyinde bulunan pürüzlerin arasına
dolarak sürtünmeyi en aza indirir. Sürtünme en aza
inince de aşınma ve ısınma da en aza iner. Bu çalışma
şeklinde; kuvvet kaybı azdır, az miktarda aşınma ve ısı
oluşumu vardır [2].
Yatak yüzeyi ile muylu arasında doğrudan bir
sürtünme yoktur. Arada yağlama elemanı vardır.

6. Hidrolik kuvvet iletimi oluşturmalı,
7. Kirli maddelerin atılması amacı ile yıkama
özelliğinin olması gerekmektedir.

3. İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KLASİK
YAĞLAMA SİSTEMLERİ
Çalışmakta olan her hangi bir motor veya
makinenin, verim ve ömrüne etki eden en önemli
etkenlerden birisi yağlamadır. Birbiri üzerinde hareket
eden motor parçaları ne kadar mükemmel işlenirse
işlensin, parçaların molekül yapılarına bağlı olarak
yüzeyleri
yinede
düzgün
olamaz.
Hareketi
kolaylaştırmak, daha fazla verim almak ve çalışan
parçaların ömrünü uzatmak için, parçaların birbirine
doğrudan doğruya sürtünmelerini önlemek gerekir.
Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse
işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç ile bakıldığında
girinti ve çıkıntılar (pürüzler) görülür.
Birbirine temas ederek hareket eden parçaların
yüzeylerinde bulunan pürüzler, hareketi zorlaştırır.
Harekete karşı zorlanma olayına sürtünme denir.
Sürtünme sonucu parçalar hem ısınır ve hem de aşınır.
Parçaların ısınması genleşmesine ve mekanik
dayanımının azalmasına sebep olur.

Şekil 3. Metal yüzeyler arasında sıvı sürtünme
Yağlama elemanı yüzeyler üzerinde yağ filmi
oluşturur. Bu çeşit sürtünmeye sıvı sürtünme denir.
Araç motorlarındaki yağlama sistemi vasıtasıyla
sıvı sürtünme meydana gelir. Motor yağı, motorun tüm
hareketli aksamı üzerinde film şeklinde ince bir tabaka
oluşturarak sürtünme ve aşınmayı azaltır, bu da
tekerleklere daha fazla güç aktarıldığı anlamına gelir.
Motor yağı içerdiği deterjanlar vasıtası ile motoru
temizlemeye yardımcı olur, pasa karşı korur ve aynı
zamanda silindirlerin çevresindeki aşırı sıcağın bir
bölümünü kartere indirmeye yardımcı olur[3].

3.1. Motor Yağlama Yağının Görevleri
Motor yağlama yağının görevleri aşağıda
sıralandığı gibidir.
a) Sürtünmeyi en aza indirir. Birbirine temas
halinde çalışan parçaların arasında yağ filmi meydana
getirerek, sürtünmeden doğan aşınmayı ve sıcaklığı en
aza indirir.
b) Motor kompresyonunun düşmesini önler.
Segmanların silindir yüzeyinden sıyırdığı yağ, segman
ile yuvası arasına dolarak kompresyon kaçağına karşı
sıvı conta gibi görev yapar. Kompresyonun piston,
segman, silindir arasından kartere kaçması en aza
indirilir.
c) Motor parçalarının soğumasına yardımcı olur.
Karterdeki yağ, motor parçalarından daha soğuktur.
Yağlama sırasında parçaların üzerinden aldığı sıcaklığı
kartere getirerek parçaları az da olsa soğutur.
d) Motor parçalarım temizler. Motor yağı,
yağladığı parçalar üzerinde aşınmadan dolayı meydana
gelen talaşları ve yanma sonucu oluşan kurumları
bünyesinde toplayarak kartere getirir. Böylece motor
parçalarının devamlı temiz kalmasını sağlar.
Otomobil motorlarında motor ilk harekete geçtiği
zaman yataklarda, piston-segman ve silindir cidarları
arasında yarı sıvı sürtünme veya kuru sürtünme
bulunur. Çünkü; motor çalışmadığı zaman yağlama

2.2. Yağlayıcıların Esas Görev Ve Özellikleri
Yağ büyük bir sıcaklık bölgesinde taşıyan ve
yırtılmayan bir tabaka oluşturmalıdır. Bunu yağ filmi
olarak adlandırılmaktadır. Motorun yağlanmasını
garanti edebilmek için yağın düşük sıcaklıklarda fazla
koyulaşmaması, yüksek sıcaklıklarda da fazla
incelmemesi gereklidir. Bunun içinde yağın donma
noktasının düşük olması istenen bir özelliktir. Ayrıca
yağın çamurlaşmaya ve eskimeye karşı dayanıklı
olması gerekmektedir. Tüm bu özelliklerle birlikte
yağlarda
aranan
diğer
nitelikler
aşağıda
sıralanmıştır[5].
1. Sürtünme kontrolünü sağlamalı,
2. Aşınma kontrolü en üst seviyede
gerçekleştirmeli,
3. Motor sıcaklığını dengede tutarak soğutma
etkisi sürekli olmalı,
4. Korozyon kontrolünü sağlamalı
5. Elektrik akımına karşı izolasyon etkisi
göstermeli,
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yağının çoğu yüzeylerden akar ve parça yüzeylerinde
ince bir yağ filmi kalır. Ancak yağ filminin kalıp
kalmaması kullanılan yağın özelliğine ve sıcaklığa göre
değişir.

dönmesiyle birlikte yağ pompası basınçlı yağ
veremediği için, birbiri üzerinde çalışan bütün parçalar
kuru sürtünme ve yarı kuru sürtünme yapmaya
başlar[5]. Bu durumda
muylularla yataklar,
segmanlarla silindir yüzeyi arasında önemli miktarda
aşınma ve güç kaybı meydana gelir. Motordaki
aşınmanın büyük bölümü motorun çalışmaya başladığı
bu ilk zamanlarda olur.
Bu nedenle motorun ilk dönmeye başladığı anda
birbiri üzerinde çalışan parçaların basınçlı yağ ile
yağlanması yani ön yağlama sistemiyle yağlanması
hem motor ömrünü önemli oranda arttıracak, hem de
güç kaybını önleyecektir.

3.2. Tam Basınçlı Yağlama Sistemlerinin
Çalışması
Bu yağlama sisteminde yağ pompası, yağ
karterinin içinde bulunan yağı bir emiş deliğinden emer
ve bir yağ kanalı üzerinden yağ filtresine basar. Yağ
basıncının ayarlanması pompa gövdesinin içindeki bir
basınç supabı aracılığıyla sağlanır. Bu supap yağ
basıncı ayarlanan değeri aştığında yağ kanalını açarak
basınçlı yağın kartere geri gönderilmesini sağlar(Şekil
4).

4. ALTERNATİF SİSTEMİN TANITILMASI
4.1 Dizayn Edilen Ön Yağlama Sistemi
Hakkında Bilgi
Motorun ilk çalıştığı andaki aşınmayı
gidermenin bir yolu, motor krank mili dönmeye
başlamadan önce ana yağ kanalı ile bütün motora
basınçlı yağ göndermektir. Böylece ilk çalışma anında
parçalar kuru sürtünme yapmayacağı için aşınma ve
güç kaybı önlenecektir. Motor dönmeye başlamadan
basınçlı yağ göndermek için motordan bağımsız bir
yağlama sisteminin kullanılması gerekir.
Bu amaçla elektrikli bir yağ pompası
kullanılabilir. Bu pompa aracılığıyla basınçlı yağ
motorun içine gönderilir ve motor dönmeye
başladığında yatak ile muyluların arasında yağ filmi
olacağı için motor aşınması en aza indirilir.

Şekil 4. Tam basınçlı yağlama sistemi[7].
Basınçlı olarak yağ kanalına verilen yağ burada
yağ filtresi tarafından süzülerek içindeki pisliklerden
arındırılır. Filtre edilmiş olan bu yağ ana yağ kanalına
verilir. Silindir bloğundaki ana yağ kanalı deliklerle
diğer yağ kanallarına bağlanmıştır. Krank milindeki
delikler, biyel kol yataklarına yağı gönderirler. Yağ
düşey bir kanal üzerinden ortadaki kam mili
yataklarına ulaşır.
Yağ akışı kam mili yatağındaki bir kanal
aracılığıyla ayarlanır. Kam mili boyunca açılmış olan
bir delik aracılığıyla yağ bütün kam mili yataklarına
akar. Diğer kanallar, supap iteceği ve supap itecek kol
yataklarını yağ ile besler.

4.2 Ön Yağlama Sisteminin Devre Elemanları
Ve Şeması
Ön yağlama sistemini
elemanları aşağıda sıralanmıştır.

oluşturan

Sistemin devre elemanları;
1. Elektronik kontrol ünitesi
2. Elektrikli dişli tip yağ pompası
3. Yağ süzgeci
4. Yağ filtresi
5. Check-valve (2 adet)
6. Isı müşiri
7. İkaz lambası
8. Elektronik zamanlayıcı
9. By-pass kontağı
10. Yağ hortumları
11. Bağlantı rekorları
12. Isıtıcı rezistans

3.3. Tam Basınçlı Yağlama Sisteminin Sakıncalı
Yönleri
Tam basınçlı yağlama sistemi yağı motorun
içindeki yağ kanallarına bir pompa yardımıyla basar.
Bu pompa hareketini bir dişli yardımıyla kam milinden
alır. Ancak bu pompanın çalışabilmesi ve basınçlı yağ
üretmesi için , öncelikle motorun belirli bir devirde
çalışması gerekir.
Kontak anahtarı çevrilip marşa
basıldığı anda motor dönmeye başlar. Motorun

Sistemin devre şeması Şekil 5 de verilmiştir.
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Şekil 5. Tasarlanan ön yağlama sisteminin devre şeması
motor yağını tekrar basınçlı olarak yağ filtresinin
girişine göndermektedir.
Yağ pompası 12 volt doğru akım ile çalışmakta ve
akımı aracın bataryasından sağlamaktadır. Sistem Şekil
5 de görülmektedir.
Motor çalışmadan önce; kontak anahtarı marş
konumuna getirildiğinde elektrikli yağ pompasına 20

4.3. Sisteminin Çalışması
Sistemde motorun tam basınçlı yağlama sistemine
ek olarak bir elektrikli yağ pompası ile motora ilk
çalışma anında basınçlı olarak ilave yağ basılmaktadır.
Bu sistemde dişli tip elektrikli yağ pompası
kullanılmıştır. Yağ pompası motor şasisinin üzerine
monte edilmiştir. Bir boru vasıtasıyla karterden aldığı
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saniye süre ile akım gönderilir.bu durumda yağ
pompası karterden aldığı yağı basınçlı bir şekilde filtre
üzerinden ana yağ kanalına gönderir. Ana yağ kanalı
ile tüm yağlama noktalarına ulaşan yağ buralarda bir
yağ filmi oluşmasını sağlar. 10 saniye sonra kontak
anahtarı ile marş motoruna akım gönderilerek motorun
dönmesi sağlanır. Böylece ikinci 10 saniyede elektrikli
yağ pompası ve motorun yağ pompası birlikte görev
yaparlar. Ancak bu durumda motor düşük devirlerde
çalıştığı için hareketini motordan alan yağ pompası
gerekli yağı tam olarak basamaz. 20 saniye sonunda
elektrik akımı kesilir ve elektrikli yağ pompasının
görevi sona erer. Bu aşamadan sonra motorun yağlama
sistemi tek başına motoru yağlamaya devam eder.

Sistemin devreden çıkartılması: Sistemin
çalışmasının istenmediği durumlarda ve acil
durumlarda elektronik kontrol ünitesinin devreden
çıkartılması için devreye bir anahtar ilave edilmiştir.
Sürücü istediği takdirde bu anahtar sayesinde sistemi
devreden çıkartarak doğrudan marş işlemi yaparak
motoru çalıştırabilmektedir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada, motorlardaki ilk çalıştırma sürecinde
ortaya çıkan aşınmaların azaltılabileceği ortaya
konmuştur. İçten yanmalı motorlarda meydana gelen
aşınmanın %70-75’i ilk çalıştırma sırasında olmaktadır.
Bu sistemle, motor çalıştırılmadan önce ana yağ
kanallarına yağ basılarak ilk çalıştırmada yüzeylerin
kuru sürtünmesi ortadan kaldırılmaktadır. Böylece
yağsız
çalışmadan
dolayı
oluşacak
aşınma
azaltılmaktadır.
Ayrıca sisteme sonradan bir ısıtıcı ünite ilave
edilerek yağın ısıtılması sağlanabilir ve ısınan yağın
sürtünen motor parçalarının arasına gönderilmesiyle
sistemin veriminin daha da artırılması mümkün
olacaktır.
Motor
çalıştırılmadan
önce
parçaların
yağlanmasıyla ilk hareket esnasında marş motorunun,
krank milini daha kolay döndürmesi sağlanacaktır. Bu
da kayıpları azaltarak ilgili parçaların ömrünü
artıracaktır.
Ayrıca sistemde kullanılan elektrikli dişli tip yağ
pompasının (0.8 bar) yerine basma basıncı ve debisi
daha yüksek olan (1.4-1.6 bar) bir pompa kullanılması
durumunda sistem daha verimli çalışacaktır. (4
silindirli ve 1600 cm3 silindir hacmine sahip bir
motorun rölantideki yağ pompası basma basıncı 1.4-1.6
bardır)[3].
Turbo-şarj sistemine sahip motorlarda (bu sistemin
turbo-şarj ünitesini de yağlayacak şekilde geliştirilmesi
halinde) yetersiz
yağlama nedeniyle turbo-şarj
sistemin de oluşacak arızaları büyük ölçüde
giderecektir.
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Şekil 6. Sıcaklıklara göre motor aşınması [8].
Motorun yağlama sistemi çalıştığı sürece basılan
yağın elektrikli yağ pompası üzerinden kartere
kaçmasını önlemek için filtre girişine bir çek-valf
konulmuştur.
4.4. Elektronik Kontrol Ünitesinin Çalışması
Elektronik
kontrol
ünitesi
bir
adet
programlanabilir entegre (PIC16F84), iki adet röle ve
yardımcı devre elemanlarından oluşturulmuştur.
Elektronik kontrol ünitesinin amacı; normalde sürücü
tarafından yapılması gereken elektrikli yağ pompasının
devreye alınması ve devreden çıkartılması işlemini
otomatik şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Sürücü kontak anahtarını çevirip marş konumuna
getirdiğinde elektronik kontrol ünitesi marş motoruna
giden akımı 10 saniye süreyle kesmekte ve elektrikli
yağ pompasına akım vermektedir. Bu durumda süre bir
sayıcıyla sayılmakta ve göstergede rakam olarak
görünmektedir. 10 saniye sonunda marş motoruna akım
gitmekte ve bu sayede motor çalıştırılmaktadır.
Elektronik kontrol ünitesi marşa basma anında
elektrikli yağ pompasına 10 saniye süreyle akım
göndermekte ve yağlamanın daha iyi olmasını
sağlamaktadır.
Sistemde bulunan programlanabilir entegre
sayesinde sıcaklık ve çalışma koşullarına ağlı olarak ön
yağlama sisteminin devrede kalma ve devreden
çıkarılma süresi değiştirilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada kare deliğin, lif takviye açısının delik yerleşim açısının ve delik köşe yuvarlatma yarı çapının değişiminin,
kompozit plaklarda elasto-plastik gerilme dağılına etkisi araştırılmıştır. Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak analizler
gerçekleştirilmiştir. Paslanmaz çelik liften dokuma kumaş takviyeli kompozit plaklar üretilerek, elastik özellikleri tespit
edilmiş, deneysel analizlerde kullanılmıştır. Karşılaştırma amaçlı deneysel gerilme analizi çalışmaları için üretilen
kompozit tabaka üzerine yapıştırılmış strain-gauge rozeti kullanılmıştır. Kurulan bir veri toplama sistemi ile sinyaller
elde edilmiştir. Yapılan sayısal ve deneysel çalışma sonuçları bir biri ile uyum içerisindedir. 0 takviyeli kompozit
tabakanın delik ve delikle ilgili araştırılan diğer parametrelerden daha az etkilendiği tespit edilmiştir.
ELASTO-PLASTIC STRESS ANALYSIS OF SQUARE PERFORATED THERMOPLASTIC COMPOSITE
PLATES
ABSTRACT
An elastic-plastic stress analysis in the woven steel mat-reinforced polyprophylene thermoplastic matrix composites
were studied by using Finite Element Method. The analysis of composite plates was carried out with square perforation.
The finite element analysis of the thermoplastic composite plates was performed depending on the fiber orientation
angles (0°, 15°, 30°, 45°) and fillet radius of the square holes (0, 5, 10 mm) and orientation angles of the square holes
(0°, 30°, 45). Experimental elastic-plastic strain measurement was carried out at the square hole corner, using the
0°/45°/90° strain gauge rosette bonded composite laminated plates. The results obtained from FEM and Experimental
analysis were in good agreement with each other.
Keywords: Square Hole, Thermoplastic Composite Plates; Elasto-Plastic Analysis; Fillet Radius; Hole Orientation
1. GİRİŞ
Plaklar, otomobil, uçak ve gemi gibi taşıtlarda yapısal
eleman olarak kullanılmakta olup, zaman zaman elastik
sınırları üzerinde yüklere maruz kalmakta ve lineer
olmayan (plastik) davranış göstermektedirler. Elastoplastik tip problemlerin analizini zorlaştıran iki temel
parametere vardır; hidrolik hatlar, civata bağlantıları için
açılan delikler, elektrik kablolarının geçtiği delikler,
pencereler ve kapı boşlukları gibi çok sayıda neden
kaynaklanan yapıdaki geometrik süreksizlikler ve
malzeme özellikleridir.
Kompozit malzemelerde, elasto-plastik teorik çözüm
üretilmiş sınırlı sayıda problem vardır. Bu çalışmalarda

genellikle kiriş tipi problemler ele alınmıştır [1-4]. Termal
yüklerin etkisi altında termoplastik plaklarda elastoplastik gerilme analizi Bektas ve Sayman [5] tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada tabakalı kompozit
plaklar basit mesnetli kabul edilmiş ve kalınlık
doğrultusunda sabit sıcaklık değişimine tabi tutulmuştur.
Kompozit
yapıların
elasto-plastik
nümerik
çözümlerinde [7-8] Zienkievicz [6] tarafından sunulan
“Başlangıç
Gerilmeleri”
yöntemini
sıklıkla
kullanılmaktadır. Bunlara ilave olarak, lif takviyeli
kompozit malzemelerin elasto-plastik davranışları mikro
yapı özelliklerine bağlı olarak da araştırılmaktadır [9-10].
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Kaynaklarda, kare veya dairesel delik vb. gibi
geometrik süreksizlikler içeren kompozit plakların elastoplastik gerilme analizine yönelik az sayıda çalışma vardır.
Sayman ve Ark. [11] düzlem yüklerin etkisi altında, çelik
lif takviyeli metal matrisli dairesel delik içeren
kompozitlerin analizini Sonlu Elemanlar Metodunu
kullanarak gerçekleştirmiştir. Tsujimoto ve Wilson [12]
pim delikli tabakalı kompozitte elasto-plastik Sonlu
Elemanlar Analizini gerçekleştirmiştir.
Arslan ve Ark. [13] kare delikli kompozit plakların,
tüm kenarları ankastre ve basit mesnet sınır şartları altında
elasto-plastik gerilme analizini Sonlu Elemanlar
Yöntemini kullanarak yapmışlardır. Arslan bir başka
çalışmasında dikdörtgen delikli kompozit plaklarda
elasto-plastik gerilme analizlerini gerçekleştirmiştir [14].
Arslan ve Ark. [15] tabakalı termoplastik kompozitlerde
elasto-plastik gerilme dağılımına yönelik bir çalışma
gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada, kare delikli kompozit plaklarda elastoplastik gerilme analizi gerçekleştirilmiştir. ANSYS
Sonlu
Elemanlar
yazılımı
sayısal
analizlerde
kullanılmıştır. Analizlerde, kare deliğin yerleşim açısının
(0°, 30° ve 45°), kare deliğin köşe yarı çapının
değişiminin (0, 5, 10 mm) ve kompozit plağın takviye lifi
açısının (0°, 15°, 30° ve 45°) elasto-plastik gerilmelerin
yayılmasına etkisi araştırılmıştır. Kompozit malzemeler
polypropilen termoplastik matris malzemenin, paslanmaz
çelik dokuma kumaşlar ile takviye edilmesi ile üç tabaka
halinde, özel bir kalıp içerisinde basınç ve sıcaklık altında
üretilmiştir. Malzeme sabitleri üzerine strain-gauge
yapıştırılmış numunelerden, bilgisayar bağlantılı veri
toplama sistemi ile alınan değerlerden elde edilmiştir.
Plastik modül ve akma gerilmesi değerleri her bir takviye
lif takviye açısı için çekme testlerinden elde edilmiştir.
Elasto-Plastik gerilme analizi, hazırlanan kare delikli
kompozit tabakada delik köşesi civarına yapıştırılmış
0°/45°/90° strain-gauge rozeti ve bilgisayar bağlantılı veri
toplama sistemi yardımı ile deneysel olarak da
gerçekleştirilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. MALZEMELERİN ÜRETİMİ
Polipropilen plaklar ve Polipropilen/Çelik Kumaş
takviyeli kompozit plaklar deneysel verilerin elde edilmesi
amacıyla üretilmiştir. Çelik kumaş 2 Boyulu dokuma ile
elde edilmiş ağ yapısı şeklinde olup özellikleri Tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo 1. Takviye çelik örgü içerisindeki tek bir çelik telin
özellikleri.
Density
Fibre
Yield Stress
Elasticity
(gr/cm3)
Diameter
(MPa)
Modulus
(mm)
(GPa)
7.86

0.56

345 ± 19

75.62± 10.4

Matris malzemesi olarak PETKIM- Türkiye tarafından
üretilen
MH418
kodlu
polipropilen
malzeme
kullanılmıştır. Özellikleri Tablo2’de görülmektedir
Tablo 2. Üretilen Polypropilen plakların fiziksel
özellikleri
Elasticity
Density Yield Stress Max. Stress
Modulus
3
(gr/cm )
(MPa)
(MPa)
(GPa)
0.9

16.28 ± 1.85 27.89 ± 1.74

1.367 ± 0.031

Polipropilen matris ve çelik tellere ait mekanik
özellikler çekme testleri ile elde edilmiştir. Deneylerde
10’ar numune kullanılmıştır.
Kompozit malzeme 3 tabakalı ortotropik plak olarak
üretilmiştir. Kompozit malzeme, polipropilen matris ve
çelik Kumaşın, tasarlanan özel bir düzenek yardımıyla
160 °C sıcaklık ve 100 kN değerinde baskı kuvveti
altında, kalıplanmasıyla üretilmiştir. Kompozit plakların
üretim ekipmanları Şekil 1’de görülmektedir. Takviye
kumaşın kompozit içerisindeki hacimsel oranı %25 olarak
sabit tutulmuştur. Numuneler sac işleme makineleri ile
elde edilmiştir.

Şekil 1. Kompozit Plakların Üretim Şekli.
Numunelerin ölçüleri Şekil 2’de görülmektedir. Kare
delik (30x30mm) boyutlarında ve plak merkezinde
yerleştirilmiştir. Kare deliği elde etmek için özel kesme
kalıbı üretilmiştir.

Şekil 2. Elasto-plastik şekil değiştirmelerin ölçümü için
hazırlanan numune boyutları.
2.2. MALZEME SABİTLERİNİN ELDE EDİLMESİ
a) Çekme Testleri
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Kompozit malzemenin çekme deneyleri ASTM D3039
standardına göre üretilen, her bir takviye açısı için 10 adet
numnenin test edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Çekme
numunesi boyutları parametrik olarak Şekil 3’ de
verilmektedir[16].

Kayma gerilmesinin akma değeri kayma testlerinden
elde edilmiştir. Ölçüleri Şekil 5’de verilen “T” şeklindeki
numuneler ile kayma testleri gerçekleştirilmiştir. Kayma
testleri 10 numune ile 5-mm/min sabit çekme hızında
yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir.

Şekil 3. Tabakalı kompozitlerin çekme deneyi numunesi.
t: Tabaka Kalınlığı t1: Yapıştırıcı Kalınlığı, t2: Kenar
plakası kalınlığı t3: Kenar plakası uç kısmı kalınlığı s α:
Kenar plakası uç kısmı açısı L1: Kenar plakası boyu.
Numunelerin üzerine yapıştırılan plakalar alüminyum
olup 3 mm kalınlıkta (t2), 38 mm uzunluğunda (L1) ve 25
mm genişliğindedir (W). Numune ölçüm aralığı 138 mm
dir. Numuneler Instron 4301 çekme cihazı kullanılarak
saniyede 10 data alacak şekilde test edilmiştir. Plastisite
modülü gerilme-birim şekil değiştirme eğrilerinden elde
edilmiştir. Sonuçlar Tablo3’de görülmektedir.

Şekil 5. Kayma gerilmesi ölçümü için tasarlanan aparat ve
numune boyutları
Tablo 4. 0° takviyeli numunede test sonucu elde edilen
kayma gerilmesi
Takviye Açısı
τy
(°)
(MPa)
0

Şekil 4. 45° takviyeli numune için gerilme şekil
değiştirme eğrisi
Tablo 3. Üretilen kompozit malzemenin testlerle elde
edilen malzeme özellikleri.
Takviye Açısı
(°)

Elastisite
Modülü
E1
(MPa)

Plastisite
Modülü
ET
(MPa)

Akma
Gerilmesi
(MPa)

Polyporpilen

1367 ± 31

231 ± 9

16.28 ± 1.85

0

11840 ±
409.6

700 ± 23

33 ± 1.8

15

6015 ± 234.8

506.2 ± 11

21 ± 2

30

3110 ± 107.5

415 ± 6

15 ± 1

45

2540 ± 110.9

311.4 ± 19

13.2 ± 2

b) Kayma Testi

22 ± 2.39

c) Birim Şekil Değiştirme Ölçümü
0° ve 45° takviyeli kompozit üzerine HBM LY11/120
tipi strain-gauge’den Şekil 6’da görüldüğü gibi 1 ve 2
doğrultularında
yapıştırılarak
ölçümler
gerçekleştirilmiştir.
Strain gauge’lerden sinyal almak için bilgisayar
bağlantılı bir veri toplama sistemi tasarlanmıştır. Sistem
veri toplama kartı, terminal (PCL 818 HGL)

Şekil 6. Elastik sabitleri tespit için kullanılan straingauge
yapıştırılmış numune
ve sinyal yükseltici devre ve çeyrek Wheatstone köprü
devresinden oluşmaktadır. Numuneler bilgisayar bağlantılı
üniversal çekme cihazında test edilmiştir. Numunelerden
saniyede 10 data alınmış, kuvvet değerleri çekme
cihazından yine saniyede 10 data olarak elde edilmiştir.
Bu iki data birleştirilerek gerilme-şekil değiştirme eğrileri
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elde edilmiştir
verilmektedir.

(Şekil

7).

Sonuçlar

Tablo

5’de

8
7

Gerilme (MPa)

6
5
4
3
2

Şekil 8. 45° lif takviyeli çekme testi numunesinde
straingauge yapıştırılma doğrultuları.

1

0,000474

0,000385

0,000311

0,000272

0,000208

0,000158

0,000089

0,000064

0

Birim Şekil Değiştirme (-)

Şekil 7. 0° takviyeli numunenin elastik bölgede gerilmeşekil değiştirme diyagramı.
Tablo 5. Strain-gauge kullanarak yapılan ölçümlerden
hesaplanan değerler.
Lif Takviye
Açısı
(°)

Elastisite Modülü
E1
(MPa)

Poisson Oranı
ν12
(-)

0

12912 ± 593

0.127058 ± 0.010659

Elastisite Modülü
E45
(MPa)

Kayma Modülü
G12
(MPa)

2636 ± 172

726.3 ± 30.3

(1)

1
4
1
1 2 ν12
=
−
−
+
G 12 E x E 1 E 2
E1

(2)

1
1
1
2ν
1
Cos 4θ + (
Sin 4θ
=
− 12 ) Sin 2θCos 2θ +
E x E1
G12
E1
E2

(3)
Hesaplanan sonuçlar Tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7. Herhangi bir lif doğrultusunda kompozitin
hesaplanan elastisite modülü değerleri.

Diğer doğrultulardaki Elastisite Modülleri Denklem 3
yardımıyla (Bkz. Şekil 8), poisson oranı (Bkz.Tablo 6) ve
Denklem 1 ve Denklem 2’den elde edilen Kayma Modülü
(G12) kullanılarak hesaplanır [17].
Tablo 6. 45° takviyeli kompozitte yapılan testler sonucu
hesapolanan elastisite ve kayma modülü değerleri

1
1
1
1 1 2ν
)
= ( − 12 +
+
E x 4 E1
E1
G12 E 2

Lif Takviye Açısı
(°)
Elastisite Modülü
(MPa)

0

15

30

45

12912.6

6556.7

3303.3

2645.4

d) Kare Delik Köşesi
Değişimlerinin Ölçümü

civarında

Birim

Şekil

200x100 mm boyutlarında, merkezinde 30x30 mm
ebatlarında kare delik içeren kompozit plak üzerine HBM
RY51 tipinde 0/45/90° strain gage rozeti delik köşesi
yakınına yapıştırılmıştır (bakınız şekil 9). Rozet’in
merkezi kare delik köşesinden, köşegen doğrultusunda 10
mm uzakta yapıştırılmıştır. Strain gage rozeti 5% birim
şekil değiştirme değerlerine kadar elastik kalabilme
özelliğindedir. Deneyler 0° takviyeli ortotropik kompozit
numuneye uygulanmıştır.
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Yükleme Adımları (MPa)
0,000

Toplam Birim Şekil Değiştirme
(Elastik+Plastik) -

0

10

20

30

40

-0,002
-0,004
-0,006
-0,008
-0,010
-0,012

Strain-gage

Sonlu Elemanlar Analizi

Şekil 9. Şekil değiştirmelerin ölçüldüğü noktanın numune
üzerindeki konumu (10 mm kare delikten köşegen
doğrultusunda 10 mm uzakta.)

Şekil 10 X doğrultusundaki straingauge’den alınan
deneysel sonuçların, Sonlu Elemanlar Analiz sonuçlarıyla
karşılaştırılması.

Elasto-plastik birim şekil değiştirmeler ayrıca Sonlu
Elemanlar Yöntemi kullanılarak da elde edilmiştir.
Ölçümlerin alındığı noktadaki şekil değiştirmeler sayısal
olarak karşılaştırma amaçlı elde edilmiştir.

3.2 ELASTO-PLASTİK GERİLMELER

3. SONUÇLAR
3.1 ELASTO-PLASTİK BİRİM ŞEKİL
DEĞİŞTİRMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hazırlanan 0° lif takviyeli numuneler, liflerin boyuna
doğrultusu olan Y doğrultusunda gerilmeye tabi tutularak,
elasto-plastik birim şekil değiştirmeler strain-gauge rozeti
ve veri toplama sistemi yardımıyla sadece X
doğrultusunda toplanabilmiştir. Rozetin Y (90°) ve 45°
doğrultularındaki bileşenlerindeki bağlantılar tüm
numunelerde plastik bölgeden yeterince veri alamadan
kopmuştur. 0° lif takviyeli bu numunelere kuvvet kopma
gerçekleşene kadar yavaş yavaş arttırılarak uygulanmıştır.
Saniyede 10 veri toplanmıştır. Elastik ve Plastik şekil
değişmelerin toplamından oluşan toplam şekil değişmeler,
zamanın bir fonksiyonu olarak Şekil 10’da verilmektedir.
Grafikte 10,20 ve 25 yük adımlarındaki eğrinin eğiminin
değişimine dikkat edilmelidir. Grafik, strain-gauge’nin
yapıştırıldığı noktada X doğrultusundaki birim şekil
değiştirme değişimini vermektedir. Başlangıçta negatif
şekil değişimleri gerçekleşmiş, eğrinin bitimine doğru ise
negatif değerlerin miktarı azalmaktaır. Deneysel toplam
şekil değiştirmeler ile karşılaştırma maksadı ile sonlu
elemanlar kodu ANSYS yazılımında, sayısal analizler
gerçekleştirilmiş sonuçlar aynı grafikte sunulmuştur.
Sayısal analizden elde edilen toplam birim şekil
değiştirme grafiği ile, deneyden elde edilen toplam birim
şekil değiştirme grafikleri eğrilerin değişimi açısından
birbirleri ile uyum içinde olduğu görülmektedir

Merkezinde kare delik bulunan termoplastik kompozit
plaklarda Elasto-Plastik sonlu elemanlar analizi, farklı lif
takviye açısı (0°, 15°, 30°, 45°), delik köşeleri yuvarlatma
yarı çapı ve (0, 5, 10 mm) ve deliğin yerleşim açısına (0°,
30°, 45) bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonlu Elemanlar
Modellerinde plaklar 100 x 200 mm boyutlarında,
merkezinde 30x30 mm delikler olacak şekilde
modellenmiştir. 0° lif doğrultularını ve 0 mm köşe
yuvarlatma yarı çapı da yuvarlatılmamış keskin köşe
yerine kullanılmıştır. Açıların pozitif doğrultuları, lifin
boyuna
doğrultusundan
saat
ibrelerinin
tersi
doğrultusunda alınmıştır.
Analizlerde kullanılan Sonlu Elemanlar kodu,
anizotropik malzemeler için Hill’in akma kriterini
kullanmaktadır. Bu kritere göre eşdeğer plastik gerilmeler
Denklem 4’le hesaplanmaktadır.

EET ) pl
)
σ epl = σ y +
εn
(4)
E − ET
) pl
Burada ε n her bir iterasyondaki eşdeğer birim şekil
değiştirmedir. E malzemenin elastisite modülü, ET
malzemenin plastik modülüdür. σ y akma gerilmesi ve

)
σ epl

ise

her

bir

iterasyondaki

eşdeğer

plastik

gerilmelerdir.
Analiz sonuçlarına göre, maksimum eşdeğer plastik
gerilmeler kare deliğin köşeleri etrafında oluşmaktadır.
Maksimum eşdeğer plastik gerilmeler, yükleme artışı
ile tüm lif takviye açıları, delik köşeleri yuvarlatma
yarıçapları ve delik yerleşim açıları için bir yükselme
göstermektedir.
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Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (MPa)

120

Şekil 13 0° takviyeli ve köşeleri 10 mm yuvarlatılmış kare
delikte maksimum eşdeğer plastik gerilmelerin çekme
yüküne göre değişimi
Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (MPa) x 10

Bu durumlar Şekil 11-19 arasında görülmektedir.
Eğrilerden çıkarılacak bir diğer önemli sonuç ise 0°
takviyeli termoplastik kompozit plak diğerlerine göre yük
değişimlerine karşı daha az hassastır. 70 kN/m yük
değerinden sonra, plastik bölgenin yayılışı artmaktadır. Bu
durum Şekil 20’de görülmektedir.
HOA = 0 - Keskin Köşe
0 FRA

100

15 FRA
80

30 FRA
45 FRA

60
40

HOA = 30 - Keskin Köşe

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0 FRA
15 FRA
30 FRA
45 FRA

20 30 40 50 60 70 80 90
20

Çekme Yükü (kN/m)

Şekil 14 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 30°
döndürülmüş keskin köşeli delikte değişimi

0
10

20

30

40
50
60
70
Çekme Yükü (kN/m)

80

90

160

HOA = 0 - r = 5 mm

120

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (MPa)

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (MPa)

Şekil 11. 0° takviyeli ve keskin köşeli delikte maksimum
eşdeğer plastik gerilmelerin çekme yüküne göre değişimi
(HOA: Delik yerleşim açısı – FRA: Lif Takviye Açısı)

100

0 FRA
15 FRA
30 FRA
45 FRA

80
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40

HOA = 30 - r = 5 mm
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0
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Şekil 15 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 30°
döndürülmüş ve 5 mm köşe yuvarlatmalı delikte değişimi

Çekme Yükü (kN/m)

140
Maksimum Eşdeğer
Plastik Gerilme(MPa)

Şekil 12 0° takviyeli ve köşeleri 5 mm yuvarlatılmış kare
delikte maksimum eşdeğer plastik gerilmelerin çekme
yüküne göre değişimi (r : Kare delik köşe yuvarlatma
yarıçapı)
120
HOA = 0 - r = 10 mm

Maksimum Eşdeğe Plastik
Gerilme (MPa)

100
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80

30 FRA

60

HOA = 30 - r = 10 mm
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15 FRA
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45 FRA

100
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20
0

45 FRA

20

40
20
0
10

20
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Çekme Yükü (kN/m)

80

90

30

40 50 60 70 80
Çekme Yükü (kN/m)

90

Şekil 16 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 30°
döndürülmüş ve 5 mm köşe yuvarlatmalı delikte
değişimi(HOA: Delik yerleşim açısı – FRA: Lif Takviye
Açısı)
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Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme(MPa)

250

köşelerinin yuvarlatma yarı çaplarına göre değişimleri
Şekil 21, 22, 23 de görülmektedir.

HOA = 45 - Unfillet
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200
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Şekil 17. Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 45°
döndürülmüş ve keskin köşeli delikte değişimi

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme(MPa)
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HOA = 45 - r = 5
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Şekil 18. Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 45°
döndürülmüş ve 5 mm köşe yuvarlatmalı kare delikte
değişimi
HOA = 45 - r = 10

120

0 FRA

100

15 FRA

80

30 FRA

60

45 FRA

Bu eğrilere göre delik yerleşim açısı plastik gerilmeler
üzerine önemli bir etki doğurmaktadır ve 0° lif takviyeli
malzeme diğerlerine göre daha az etkilenmektedir. Köşe
yuvarlatma yarıçaplarının plastik gerilmeler üzerine tesiri
Şekil 24, 25, 26 da görülmektedir. 0° ve 45°
doğrultularında lif takviyeli plakalar, köşe yuvarlatma yarı
çapının değişiminden etkilenmemektedirler. 30° ve 45°
takviyeli plakalarda oluşan plastik gerilmeler köşe
yuvarlatma yarı çapının artışı ile düşmektedir. Şekil 24’de
göre, 15° lif takviyeli kompozit plaka köşek yuvarlatma
yarı çapının değişiminden diğerlerine göre daha fazla
etkilenmektedir. Keskin köşeli deliklerden 5 mm
yuvarlatma yarı çapına sahip deliklerin bulunduğu hale,
plastik
gerilmeler yaklaşım %20 civarında artış
göstermektedir. Bu yuvarlatma yarı çapından sonra,
plastik gerilme değerleri düşüş göstermektedir. Şekil
25’de görüldüğü gibi köşe yuvarlatma yarı çapının artışı
ile plastik gerilmelerde meydana gelen düşüşün miktarı
30° delik yerleşim açısında, %9-%24 arasında olup bu
değer 45° delik yerleşim açısına sahip kompozitlerde
%12-%36.
3,E+08

Maks. Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (MPa)

140

Şekil 20 0° delik yerleşim açılı,keskin köşeli ve 0° lif
takviyeli plakta Eşdeğer Plastik Gerilmenin dağılımı

40
20
0
20

30

40 50 60 70 80
Çekme Yükü (kN/m)

90

Şekil 19. Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin 45°
döndürülmüş ve 10 mm köşe yuvarlatmalı kare delikte
değişimi
Tüm kompozit plaklar için maksimum eşdeğer plastik
gerilmelerin, delik yerleşim açısı ve kare deliğin

r = 0 mm, Çekme Yükü = 90 kN/m

2,E+08
2,E+08
Lif Takviye Açısı

1,E+08
5,E+07

0

15

30

45

0,E+00
0

30
HOA (o)

45

Şekil 21 Delik Yerleşim Açısının (HOA) Maksimum
Plastik Gerilmelere Etkisi (keskin köşeli delik).
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2,E+08

Şekil 27, 28, 29 da lif takviye açısının plastik gerilmeler
üzerine etkileri, farklı köşe yuvarlatma açıları için
sunulmaktadır. Oluşan plastik gerilme değerleri lif takviye
açısının artışı ile, tüm köşe yuvarlatma yarı çapı
hallerinde, artış göstermektedir

r = 5 mm, Çekme Yükü = 90 kN/m

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

2,E+08
1,E+08
1,E+08
1,E+08
Lif Takviye Açısı
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2,E+07
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0
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0,E+00
0

30

HOA = 30

2,E+08
Maksimum Eşdeğer
Plastik Gerilme(Pa)

8,E+07

45

HOA (Derece)

Şekil 22 Delik Yerleşim Açısının Maksimum Plastik
Gerilmelere Etkisi (5 mm köşe yuvarlatmalı delik)

1,E+08
1,E+08
1,E+08
8,E+07
6,E+07

Lif Takviye Açısı

4,E+07

0
30

2,E+07

15
45

0,E+00
0

10

Şekil 25 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin delik
köşe yuvarlatma yarıçapına göre değişimi(Delik Yerleşim
Açısı (HOA)=30°)

r = 10 mm , Çekme Yükü= 90 kN/m
1,E+08
1,E+08

Maks. Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

5
r (mm)

1,E+08
3,E+08

8,E+07

4,E+07

Lif Takviyesi Açısı

2,E+07

0
30

Maksimum Eşdeğer
Plastik Gerilme(Pa)

6,E+07
15
45

0,E+00
0

30
HOA (o)

45

Şekil 23 Delik Yerleşim Açısının Maksimum Plastik
Gerilmelere Etkisi (10 mm köşe yuvarlatmalı delik)
1,E+08

HOA = 0

2,E+08
1,E+08

Lif Takviye Açısı

5,E+07

0

15

30

45

0,E+00
0

5
r (mm)

10

Şekil 26 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin delik
köşe yuvarlatma yarıçapına göre değişimi. ( HOA=45°)

1,E+08

Maksimum Eşdeğer Plastik
Gerilme(Pa)

HOA = 45

2,E+08

8,E+07

r=0 mm, Çekme Yükü = 90 kN/m

6,E+07

Maks. Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

0
Lif Takviye Açısı

4,E+07

0
30

2,E+07

15
45

0,E+00

0

5
r (mm)

10

30

45

3,E+08
2,E+08
2,E+08
1,E+08
5,E+07
0,E+00
0

Şekil 24 Maksimum Eşdeğer Plastik Gerilmelerin delik
köşe yuvarlatma yarıçapına göre, 90 kN/m çekme yükü
etkisi altında değişimi. (Delik Yerleşim Açısı (HOA)=0°)

HOA

15
30
Lif Takviye Açısı(o)

45

Şekil 27 Lif Takviye açısının Plastik Gerilmelere etkisinin
değişiimi (keskin köşelere sahip deliklerde)
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kare delikli kompozit plaklarda Elasto-Plastik gerilme
analizi yapılmıştır. Kare deliğin yerleşim açısının, kare
delik köşe yuvarlatma yarı çapının ve lif takviye açısının
kompozit plağın elasto-plastik davranışı üzerine etkileri
Sonlu Elemanlar Yöntemiyle yapılan analizlerle
araştırılmıştır.
Sonuçların grafikler halinde sunulduğu bu çalışmadan
çıkarılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
2,E+08

r= 5, Çekme Yükü = 90 kN/m

Maks. Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

2,E+08
1,E+08
1,E+08
1,E+08
8,E+07

HOA

6,E+07
4,E+07

0

2,E+07

30

45

0,E+00
0

15
30
Lif Takviye Açısı(o)

45

Şekil 28 Lif Takviye açısının Plastik Gerilmelere etkisi
r= 10 mm, Çekme Yükü = 90 kN/m
Maks. Eşdeğer Plastik
Gerilme (Pa)

1,E+08
1,E+08
1,E+08
8,E+07
6,E+07
0

4,E+07

30

45

2,E+07
0,E+00
0

15

30

45

Lif Takviye Açısı (o)

Şekil 29 Lif Takviye açısının Plastik Gerilmelere etkisi
1- 0° takviyeli kompozit plaklar, köşe yuvarlatma yarı
çapının ve delik yerleşim açısının değişimlerine karşı,15,
30, 45 ve 90° takviyeli olan kompozit plakalara göre daha
az hassastır.
2- Kare deliğin yerleşim açısı oluşan plastik
gerilmelerin büyüklüğüne tesir etmektedir.
3- Delik köşeleri yuvarlatma yarı çapı kompozit
plakları iki farklı tipte etkilemektedir. 0° delik yerleşim
açılarında plastik gerilmeler ya çok az değişim göstermiş,
ya da hiç değişim göstermemiştir. Fakat, 30° ve 45° delik
yerleşim açısına sahip plaklarda, plastik gerilmeler köşe
yuvarlatma yarı çapının artışı ile düşüş göstermektedir
4- Plastik gerilmeler tüm lif takviye açısının artışı ile
yükselme göstermektedir

5Sonlu
Elemanlar
Yöntemi
kullanılarak
gerçekleştirilen elasto-plastik analiz sonuçları deneysel
datalar ile uyuşmaktadır.
6- Kompozit plakta plastik bölgenin yayılışı, 70 kN/m
çekme yükünden sonra artış göstermektedir.
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(4x4) JEEP’İN ÖN VE ARKA DİFERANSİYEL MEKANİZMASINDA
GERİLME ANALİZİ VE ÖMÜR HESAPLARI
Tamer KEPÇELER, Necati TAHRALI, Şakir EREN
Yıldız Teknik Üniversitesi Mak. Fak. Mak. Müh. Böl. (Yıldız/İstanbul)

ÖZET
Değişken ve tekrarlı yükler etkisinde çalışan diferansiyel mekanizmasındaki elemanlarda oluşacak gerilmelerin
bilinmesiyle ömür değerlerinin hesaplanması mümkündür. Bu tür yüklenmelere maruz kalan elemanların birebir boyutta
çizilmiş modellerinin Sonlu Elemanlar yöntemiyle analizi gerçekleştirilirse, bu elemanlar üzerinde değişik vites
konumlarında oluşacak maksimum gerilmelerin değerleri ve bölgeleri konusunda bilgi elde edilmektedir. Farklı
viteslerde tekrarlı değişen yükler dolayısıyla elemanlardaki birikimli (kümülatif) hasar durumu esas alınarak ömürler
hesaplanabilmektedir. Bu bildiride dört tekerinden tahrik edilebilen (4x4) jeep’in arka diferansiyel mekanizmasında
gerilme analizleri ve ömür değerlendirmeleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diferansiyel mekanizması, Gerilme analizi, Ömür.
THE STRESS AND SERVICE-LIFE ANALYSIS OF FRONT/ REAR DIFFERENTIAL MECHANISM FOR A
4X4 JEEP.
ABSTRACT
Consideration of maximum stresses and critical regions, caused by repeated loading on differential mechanisms, is a
significant subject for calculating the service life of such mechanism elements and in prevention of fatigue problems.
The finite element analysis of the real 3D models of these elements that are exposed to simulated loads provides
information about the maximum stress values and the regions where these stresses occur. In this study, 3D models of a
four wheel drive vehicle is constructed, and the service life of the elements are calculated by the help of finite element
analysis method. Therefore, this study aims to predict the service life of differential mechanism elements.
Keywords: Differential mechanism, Stresses analysis, Service-life.

1.GİRİŞ.
Bu bildiride (4x4)
arazi vitesli jeep’in tüm vites
konumlarında diferansiyel mekanizmasındaki tahrik
momentlerinin oluşturduğu değişken ve tekrarlı
kuvvetlerin etkisinde meydana gelen en büyük gerilmeler
ve bunların yerleri sonlu elemanlar metodu ile elde
edilmiştir.
Diferansiyel
mekanizmasının
bütün
elemanlarının birebir ölçülerdeki üç boyutlu modelleri

SolidWorks katı modelleme programında oluşturularak
kullanılmıştır. Her bir vites durumu için elemanlara gelen
yükler hesaplanmış ve gerekli sınır şartları verilerek
Cosmos/Works sonlu eleman programı kullanılarak
analizi yapılmıştır. Ömür hesaplarında birikimli hasar
teorilerinden Palmgren- Miner yöntemi esas alınmıştır.
Gerilme analizleri sonucu elde edilen tehlikeli
bölgelerdeki eşdeğer gerilme değerleriyle ömürler
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ÖLÇÜMLER

1.VİTES

2.VİTES

3.VİTES

4.VİTES

5.VİTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Devir

1200

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

Tork

156

184

208

224

224

220

214

208

Devir

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

Tork

184

208

224

224

220

214

208

200

192

Devir

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

Tork

208

224

224

220

214

208

200

192

Devir

2000

2250

2500

2750

3000

3200

Tork

224

224

220

214

208

202

Devir

2500

2750

3000

3250

3500

3600

Tork

220

214

208

200

194

192

Ort.Tork.

205

208

211

215

205

Tablo 1. Motor Ortalama Tork Değerlerii (N.m)

1.53

0.54

2.Vites 4×2

34.57

12.10

2.Vites 4×4

19.22

6.73

3.Vites 4×2

31.91

11.17

3.Vites 4×4

1.44

0.50

4.Vites 4×2

7.90

2.77

1.66

23.76

15.44

50.87

33.07

15.97

10.38

4.Vites 4×4

C1=0.03

0.5

C6=0.005

28

C2=0.28

7

C7=0.07

44

C3=0.43

0.5

C8=0.005

13

C4=0.13

C´6=0.07
C´7=0.87
C´8=0.06

0

5.Vites 4×2

6.85

4.45

5.Vites 4×4
Toplam

3

Arazi Vitesi
Kendi
İçinde Çalışma %’si

1.Vites 4×4

2.55

Her Bir Viteste
Kullanım
Oranı

1.20

Arazi+Şehir içi
Kullanım %’si
(yuvarlatılmış)

3.43

Şehir içi
(%65)

Arazide
(%35)

1.Vites 4×2

Şehirrç
içi ge ekleşen
%

Arazide gerçekleşen
%

Tablo 2. Aracın Arazide (%35), Şehir İçinde (%65) ve Genel Kullanım Oranları.

4

C5=0.04

0
100.00

35.00

100.00

65.00

hesaplanmıştır. Bu çalışmanın tümünde ön ve arka
köprüdeki statik elemanlar, hareketli elemanlar yani
dişliler ve istavroz kutusu elemanları 3D katı modelleme
programı SolidWorks ile modellenmiş ve Cosmos/Works
sonlu elemanlar programı ile analizi yapılmıştır. Araçta
kullanılan motorun her viteste minimum ve maksimum
devirler arasında verdiği momentlerin ağırlıklı
ortalamaları, aracın arazide ve şehir içinde her bir viteste

100

1.0

1.0

kalma süreleri ve oranları Tablo 1, Tablo 2 [6] den
alınmıştır.
Belirlenen momentlerin dişli çarklar üzerinde doğurduğu
kuvvetler ve bu kuvvetlerin kovan yatakları üzerindeki
etki kuvvetleri hesaplanmıştır. Üç boyutlu olarak birebir
ölçekte çizilmiş ön ve arka kovan modelleri üzerine çeşitli
vites durumlarında belirlenmiş kuvvet değerleri
uygulanarak sonlu elemanlar analizi yapılmış ve kovanın
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kritik bölgelerindeki en büyük gerilme değerleri tespit
edilmiştir. Her bir vites durumu için elde ettiğimiz
gerilme değerlerinden yararlanarak eşdeğer gerilme ve
eşdeğer ömrü bulmak için en çok kullanılan PalmgrenMiner metodundan yararlanılmıştır. Ön ve arka köprü,
istavroz kutusunda planet dişliler ve tekerlek milleri
dişlilerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
gerilmeler hesaplanarak ömür değerleri belirlenmiştir.
Fakat bildiride bu elemanların gerilme ve ömür
değerlendirmelerine yer verilmemiştir.
2.DİFERANSİYEL KOVANINDA, DİŞLİLERDE
GERİLME VE ÖMÜR HESAPLARI.
Diferansiyel dişli mekanizmasında pinyon spiral dişli
(mahruti) ve karşı spiral konik dişli çark (ayna) üzerinde
üç eksende oluşan kuvvetler;
Eksenel kuvvetler:



sinδ 01
Fa = Fu  tgα n 0
m tgβ m cosδ 01 
cosβ 0m



Şekil 1.a Arka Kovanın Katı Modeli.
(1)

Radyal kuvvetler:



cosδ 01
Fr = Fu  tgα n 0
m tgβ m sinδ 01 
cosβ 0m



(2)

Çevre kuvveti:

2M b
d0
Fa1 = Fr 2 ; Fa2 = Fr1 ; Fu1 = Fu 2

Fu =

(3)
(4)

(1 indisi pinyonun, 2 indisi karşı çarkı belirtir.)
4x2 konumunda yalnız arkada, 4x4 konumunda hem ön
hem arkada bu kuvvetlerin etkisinde, diferansiyel
gövdesinde yani kovanlarda, pinyon, karşı dişli, istavroz
kutusu planet dişliler ve aks dişlilerinde gerilmeler
meydana gelecektir.
2.1.Arka Kovanda Gerilmeler.
Arka kovanın SolidWorks’de oluşturulmuş üç boyutlu
modeli ve Cosmos/Works’de elde edilen ağ (mesh) yapısı
Şekil 1.a ve Şekil 1.b’de gösterilmiştir.

Şekil 1.b Arka Kovanın Ağ (mesh) Yapısı.
İki tekerleği tahrikli (4x2) ve dört tekerleği tahrikli (4x4)
durumunda iken Fu , Fr , Fa kuvvetlerinin arka kovanda
A,B,C,D yataklama noktalarına etki etmeleri sonucunda
meydana gelen gerilmeler 1. vites için gösterilmiştir.
Şekil 2., Şekil 3., Şekil 4.,Şekil 5. Burada şu hususu
vurgulamak gerekmektedir. Her vites konumunda
yataklama noktalarında çevre, radyal ve eksenel kuvvetler
ayrı ayrı etki ettirilerek gerilmeler elde edilmiştir.
Kovanda herhangi bir noktadaki bileşke gerilme vektörü
r
σB ;

r
r
r
r
σB = σu + σ r + σa

(5)

σ B = σ 2u + σ 2r + σ a2

(6)

olarak belirlenmektedir. Ömür hesaplarında da bileşke
gerilme esas alınmalıdır.
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Şekil 5 A ve B Bölgelerinde 1.Vites 4x4 Konumunda
Eksenel Kuvvetlerin Oluşturduğu Gerilme Dağılımı.

Şekil 2 Arka Kovan A, B Yataklama Bölgesi.

Şekil 6 A ve B Bölgelerinde 1.Vites 4x4 Konumunda
Çevresel Kuvvetlerin Oluşturduğu Gerilme Dağılımı.
Şekil 3 Arka Kovan C, D Yataklama Bölgesi.
Bu şekillerde
bölgelerindeki

gösterilen gerilmeler yalnız A, B
σ r (1.durum),
σ a (2.durum),

σ u (3.durum) yani Fr , Fa , Fu kuvvetlerinin meydana
getirdiği gerilmelerdir. Benzer gerilme analizleri ön
kovan için de yapılmıştır. Ancak burada gösterilmemiştir.
2.2. Arka Kovan İçin Ömür Hesapları.
Cosmos/Works analiz programı kullanarak yapılan
gerilme analizleri sonunda kovan üzerindeki tehlikeli
bileşke gerilmeler esas alınarak, ayrıca (4x2) ve (4x4)
Tablo 2’de verilen hareket yüzdeleri göz önünde tutularak
Palmgren-Miner
denklemleriyle
ömür
hesapları
yapılabilir. Bu hesapların yapılabilmesi için Wöhler
diyagramlarından Şekil 7’de ömür değerinin denkleminin
belirlenmesi gerekmektedir.
Şekil 4 A ve B Bölgelerinde 1.Vites 4x4 Konumunda
Radyal Kuvvetlerin Oluşturduğu Gerilme Dağılımı.

260

1
=
σ eş

∑
8

i =1

 ci

 σi





(9)

c1 , c 2 ,......, c i viteste kalma yüzdeleri Tablo 2’den
σ1 , σ 2 ,....., σ i gerilme değerleri şekillerden alınarak A,
B, C, ve D bölgelerinden hangisinde en büyük σ eş elde
edilirse, ömür formülünde (7) o değer konulmalıdır.
Gerilmenin en büyük olduğu bölgede ömür buna göre
belirlenir. Eşdeğer ömür değerlerinin (km) olarak elde
edilmesi için, i dif
(diferansiyel çevrim oranı) d t
(tekerlek çapı [m]) göz önüne alınarak,

Şekil 7 Arka Kovan İçin Wöhler Diyagramı.
Arka kovan malzemesi GGG 50

L eş = N eş π

(σ Ak = 350 N/mm 2 , σ K = 500 N/mm 2 ,
σ D = 210 N/mm 2 , σ DT = 1.6 σ D = 336 N/mm 2 )

(10)

Arka kovan için A, B, C ve D bölgelerinde (4x4)
konumunda eşdeğer gerilmeler ile N eş ve L eş [km]

Ömür (N) değeri hesaplanırsa:

Tablo 3’de gösterilmiştir.

AB BC
=
AD DE

Bölge

σ eş [N/mm2]

N eş

L eş [km]
14

A
13
4.677 10
2.126 1011
14
B
48
1.625 10
7.389 1010
14
C
5.62
6.934 10
3.150 1011
14
D
50
1.729 10
7.862 1010
Tablo 3. Diferansiyel Kovanında Ömür Değerleri.

0.9σ K − σ g

log N − 3
=
0.9σ K − 336
6−3
log N = 14.842 −

dt 1
[km]
i dif 1000

σg

(7)

38

(En düşük ömür: 7.389 1010 km esas alınmalıdır. Teorik
olarak sonsuz ömür denebilir.)

Kovan gövdesi üzerinde gerilme değeri,

σ
σ g = σ o = maks
2

(8)

2.3. Pinyon (mahruti) Dişlide Gerilmeler.
Arka diferansiyeldeki mahruti dişlisinin SolidWorks’de
oluşturulmuş 3D modeli Şekil 9’da gösterildi.

olduğu Şekil 8’de gösterilmiştir.

σ
σ eş
σg =

σ eş

σo = σg

2

zaman
Şekil 9 Pinyon (mahruti) Katı Modeli.
Şekil 8 Kovan Gövdesi Üzerindeki Gerilme Değişimi.
Palmgren-Miner Denklemi:
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1.viteste burulma momenti en büyük olduğu için, (4x2) ve
(4x4) konumlarında σ B gerilme değerleri Şekil 10 ve
Şekil 11’de gösterildi.

Şekil 12. Arka Mahruti İçin Wöhler Diyagramı.

AB BC
=
AD DE

Şekil 10 1.Vites 4x2 Durumunda Pinyon Dişlide Oluşan
Bileşik Gerilme.

0.9σ K − σ g
0.9σ K − 695.64

=

log N = 24.896 −

log N − 3
6.698 − 3
σg

38.226

(9) nolu denklemden elde edilen

(11)

σ eş = 86.5N / mm 2

(10), (11) nolu ömür denklemlerine konularak, pinyon
dişli ömrü

N eş = 5.80710 23 , L eş = 2.6410 20 km elde

edilmektedir.
2.5.Karşı Dişli Çark (Ayna) Gerilmeler.
Arka diferansiyeldeki karşı dişli çark SolidWorks’de
oluşturulmuş 3D modeli Şekil 13’de görülmektedir.
1.viteste burulma momenti en büyük olduğu için (4x2) ve
(4x4) konumlarında σ B gerilmeleri Şekil 14 ve Şekil
15 ’de gösterildi.

Şekil 11 Vites 4x4 Durumunda Pinyon Dişlide Oluşan
Bileşik Gerilme.
2.4.Pinyon Dişli İçin Ömür Hesapları.
(9) nolu denklemden pinyon dişli için 8 değişik vites
konumunda elde edilen gerilmelerden diş dibinde eşdeğer

(σ eş = 86.5 N / mm 2 ) Mahruti

gerilme elde edilir.
malzemesi

42CrMo4

ıslah

çeliğidir.

(σ K = 930 N/mm , σ Ak = 590 N/mm ,
σ D = 396 N/mm 2 ) . Ömür hesaplarının yapılabilmesi
2

2

için 42CrMo4 ıslah çeliği için Wöhler diyagramı
titreşimli değişken zorlama için gösterilmiştir.

262

2.6.Karşı Dişli Çark (Ayna Dişli Çark) Ömür
Hesapları.
Ayna dişli için ömür hesapları (9) nolu denklem göz
önüne alınarak 8 değişik vites konumundaki
gerilmelerden

elde

edilen

σ eş = 38N / mm 2 dir.

42CrMo4 ıslah çeliğinden ayna dişli imal edilmiş
olduğundan aynı Wöhler diyagramı ve ömür denklemleri
(10) ve (11) göz önüne alınarak

N eş = 2.510 24

ve

L eş = 1.13610 21 km bulunmaktadır.

Şekil 13 Karşı Dişli Çark (ayna) Katı Modeli.

Şekil 14 1.Vites 4x2 Durumunda Ayna Dişlide Oluşan
Bileşik Gerilme.

Şekil 15 1.Vites 4x4 Durumunda Ayna Dişlide Oluşan
Bileşik Gerilme.

2.7.Tekerlek Mili Dişlileri (Aks Dişlileri) ve İstavroz
Dişlileri Hesapları.
Bu bildiride, bu hesaplar konulmamıştır. Bunların
hesapları
da
yukarıda
açıklanan
yöntemlerle
σ eş , N eş , L eş değerleri hesaplanmaktadır.
3.SONUÇLAR:
Bu çalışmada sunulan tüm eşdeğer ömür değerleri,
motorun her viteste en yüksek burulma (tork Nm)
durumları için elde edilmiştir. Ancak sürekli olarak bu
durum yaşanmayacağından ömür, hesap ile bulunan
değerden biraz daha yüksek olacaktır.
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler dolayısıyla, gerekli
sınır şartları altında diferansiyel mekanizmanın
parçalarının gerilme analizinde de sonlu elemanlar
metodu modellemede sağladığı kolaylıklarla kullanışlı
olmaktadır.
Araç aktarma elemanlarının ömür değerlendirmeleri ile
ilgili olarak literatürde teorik açıklamalar ve çok az
nümerik hesaplar mevcuttur. Bu çalışmada gerçek
ölçülerde verilen parçaların dinamik zorlanmalar altındaki
ömür değerlendirmeleri yapılmıştır. Ömür değerlerinin
çok yüksek çıkması diferansiyel mekanizmasındaki
elemanların çok mukavim olduğu, emniyet katsayısının
çok büyük alındığını göstermektedir. Ön ve arka köprü
üzerine gelen kuvvetlerin etkileri gerilmeler olarak bu
çalışmada göz önüne alınmamıştır.
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ÖZET
Punta kaynaklarının yorulma ömrünün doğru hesaplanması, otomotiv sektöründe tasarım ve üretim
departmanlarının karşılaştığı en güç problemlerden biridir. Yorulma ömrünün doğru hesaplanabilmesi, parça
maliyetinde ve üretim zamanında kayda değer azalmalar sağlamaktadır. Yorulma ömrü hesaplamaları için teorik
yaklaşımlar, deneysel çalışmalar yapılabilir ya da sonlu elemanlarda oluşturulan modellerle yorulma ömrü hesaplaması
yapılabilir. Literatürde punta kaynağı için birçok sonlu eleman modeli bulunmaktadır. Ancak hangisinin daha doğru
sonuç verdiği bilinmemektedir. Bu makalede, literatürde kullanılan sonlu eleman modelleri ile punta kaynağındaki
gerilmeler ve yorulma ömrü hesaplanmış, deneysel ölçümler yapılmış ve elde edilen sonuçlar birbiri ile
karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Punta kaynağı, deneysel gerilme analizi, kaynak yorulma ömrü, sonlu elemanlar kaynak modelleri

1.Giriş:
Kaynak, otomotiv sanayiinde en çok kullanılan
birleştirme yöntemidir. Bir otomobilde, ortalama olarak
5000 adet punta kaynağı, 30 metre ark kaynağı, 1 metre
elektron ışını kaynağı, 15 metre sürtünme kaynağı
bulunmaktadır. Otomobilin en kritik parçalarının
birleştirilmesinde kullanılan punta kaynağının yorulma
ömrü, otomobil sektöründe tasarım, üretim ve kalite
kontrol uygulamalarında çok önemli yer tutmaktadır.
Bunun sebebi, bu parçalarda oluşan hasarların ya da
problemlerin çoğunun yorulmadan kaynaklanmasıdır.
Literatürde yorulma hesabı için değişik
hesaplama
metodları
bulunmaktadır.
Deneysel
yöntemlerle elde edilen sonuçlarla, sayısal hesaplamalar
arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu
belirsizlik nedeniyle, bir çok otomobil firması, kritik
yerlerde kullanılan kaynaklı parçaların tasarım
aşamasında yüksek emniyet katsayıları seçmekte, bu da
malzeme kaybına ve parçanın ağırlaşmasına sebep
olmaktadır. Tasarım aşamasında, güvenilir bir sonlu

eleman modeli ile kaynak yorulma hesabı yapılabilirse,
düşük emniyet katsayıları seçilebilir ve böylece parçanın
gerekenden büyük ve ağır yapılmasının önüne geçilebilir.
Literatürde, sonlu eleman modelleri kullanılarak
punta kaynağının yorulma ömrünün hesaplanması üzerine
çalışmalar yapılmıştır. Zhang [13], şemsiye modeli
kullanarak parçaya yapılan punta kaynakları sayısını ve
yerlerini optimize etmiştir. Punta kaynaklarının yerleri ve
sayıları, yorulma koşullarında üzerinde durulması gereken
en büyük ekonomik etkendir. Yığın üretimde, punta
kaynağının sayısında yapılabilinecek küçük bir azalma,
ürün fiyatında büyük kazançlara sebebiyet verebilir.
Zhang [13], bunun optimizasyonu için kaynak bölgesini
rijit bir kafes şemsiye ile, kaynak bağlantısını ise kiriş
elemanlar ile modellemiştir.
Punta kaynağı pratikte dairesel kesit alanlarına
sahiptirler ve modellemelerde genelde dairesel kaynak
çekirdeği kabulü yapılır. Bae [1], eliptik kaynak
çekirdeğinin, kaynağın yorulma ömrünü arttırdığını
bulmuştur.
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Deng [14], ana malzemeyi 3 boyutlu rijit
elemanlarla ve kabuk(shell) elemanlarla modellemiş, bu
iki model arasında karşılaştırma yapmıştır. 3 boyutlu rijit
eleman modellerin birinde kaynak bölgesini de 3 boyutlu
rijit elemanlarla modellemiş, diğerinde ise bağlantıda rijit
eleman kullanmıştır. Kabuk(shell) eleman modelinde ise
kaynak bağlantısında rijit elemanlar kullanmıştır. Yaptığı
çalışmalar sonucunda, yakınsak koşullar altında kabuk
elemanlarla yapılan modellerin, punta kaynağı ömür
hesabında daha iyi ortalama sonuçlar verdiğini
savunmuştur.
Deng
[14],
kabuk
elemanlarda
uygulanmakta olan değişik punta kaynağı modelleri
arasında karşılaştırma yapmamış, hangisinin deneysel
sonuçlarla daha iyi uyuştuğunun bulunmasının gerekli
olduğunu savunmuştur.
Bu çalışmada, sonlu elemanlarda kabuk eleman
kullanılarak oluşturulan kutu profile punta kaynağı
modelleri kullanılarak yorulma ömür hesabı yapılmış,
sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılarak en iyi sonuç
veren kaynak modeli araştırılmıştır. Punta kaynak
modelleri olarak rijit kiriş modeli, esnek kiriş modeli,
şemsiye modeli ve dokuz-nokta temas modeli
kullanılmıştır. Modelleme ve çözüm için, Hypermesh ve
NASTRAN yazılımları kullanılmıştır. Ayrıca, yorulma
probleminden bu problemin çözümü için kullanılan
yaklaşımlar da anlatılmıştır. Sayısal sonuçlar, deneylerle
kontrol edilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur.
2. Yorulma problemi ve teorik yaklaşımlar:
Eski zaman mühendislik uygulamalarında,
makina tasarımı sırasında malzemenin monoton akma ve
kopma dayanımından yararlanılmaktaydı. Bu da, yerel
olarak uygulanan yükle test edilmiş parçayı statik
hasardan korumak için kullanışlı olmaktaydı. Fakat bu
şekil statik tasarım yöntemleri, genellikle daha önemli
olan küçük genlikli değişken yüklerin etkilerinin
belirlenmesinde başarısızdı. Bu değişken yüklerden
meydana gelen yorulma hasarları genellikle birikimlidir
ve çatlak başlangıcının belirlenebilmesi için test süresinin
bilinmesi gerekebilir.Ayrıca malzemelerin ve bununla
bağlantılı olarak parçaların yorulma özelliklerinin
bilinmesi önemlidir. Bu şekilde; parçanın yorulma ve
yüklenme özelliklerine dayanarak bir yorulma ömrünün
tahmin edilmesi beklenebilir.
2.1. Yorulma kriterleri:
Punta kaynaklarının yorulma ömrünün hesaplanması
için, değişik kriterler kullanılmaktadır. Literatürde
kullanılan kriterler şunlardır:
1. Tanımı makaleden makaleye değişen eşdeğer
yapısal gerilme
2. Kırılma mekaniği metodları ile yapılan çatlak
ilerleme hesabı
3. Eşdeğer gerilme yoğunlaşma faktörü
4. Kaynak bölgesinin dönme deformasyonu

Yorulma ömrü hesabı için, literatürde bulunan
yaklaşımlar kullanılarak bu kriterlerden biri bulunur,
bulunan kriter deneysel sonuçlarla kalibre edilir ve
yorulma-ömür(S-N) diyagramları ile arasında ilişkiler
kurulur. Literatürde kullanılan yaklaşımlar aşağıda
açıklanmıştır.
2.2. Punta kaynağı yorulma hesabında kullanılan
yaklaşımlar:
2.2.1. Referans şekil değiştirme yaklaşımı:
Bu yaklaşımda, önce deney kuponlarındaki
saçların punto kaynağına yakın bölgedeki dış yüzeyleri
üzerindeki şekil değiştirme ölçümleriyle yorulma
ömürleri kayıt edilmektedir. Ardından bu sonuçlar ile
diğer parçalardaki yüzey şekil değişim bilgisi
kullanılarak, Miner-Palmgren denklemi yardımıyla
yorulma ömrü hesaplanmaktadır. Bu yaklaşım, deneysel
olarak deformasyon ölçümüne ve bu ölçümlerin yorulma
ömür sonuçları ile korelasyonuna dayanmaktadır. Bu
yöntemin sakıncası, yüzeyde yapılan şekil değişim
ölçümlerinin çok eksenli gerilme durumlarını temsil
edemeyeceğidir.
2.2.2. Lokal şekil değiştirme yaklaşımı:
Bu
yaklaşımda,
yorulma
çatlaklarının
başlayacağı punta kaynağının kenarları geometrik çentik
olarak kabul edilir. Daha sonra şekil değiştirme-yorulma
eğrileri kullanılarak punta kaynağının yorulma analizi
yapılmaktadır. Buradaki zorluk, gerçekte tam olarak bir
çentik olmadığından dolayı, yorulma çentik faktörünün
ampirik yollarla elde edilmesi zorluğudur. Rupp [2],
punta kaynağındaki çentik ucundaki gerilmeler veya
gerilme yoğunlaşması faktörleri yerine, yerel yapısal
gerilmeler ile yorulma ömür deneyleri arasında ilişki
kurmuştur.
2.2.3. Gerilme yoğunlaşması faktörü yaklaşımı:
Kırılma mekaniği tekniklerini punta kaynağı
hesaplamalarına uygulamak için bir diğer metod, yükleme
durumunu karakterize eden gerilme yoğunlaşması
faktörüdür. Gerilme yoğunlaşması faktörleri çeşitli
yükleme durumları için literatürde hesaplanmıştır.
Eşdeğer bir gerilme yoğunlaşması faktörü hesaplanarak,
bu değerin yorulma ömrü ile değişim grafiği ampirik
olarak elde edilir. Bu grafikler daha sonra diğer punta
kaynaklarının ömür hesapları için kullanılır. Literatürde
değişik eşdeğer gerilme yoğunlaşması faktörleri
önerilmiştir. Radaj [9], kaynak çekirdeğinin kenarındaki
eşdeğer gerilme yoğunlaşması faktörünü deney sonuçları
ile karşılaştırarak yorulma ömür hesabı yapmaktadır.
Sonuçlar farklı iki malzemeden yapılmış saçların
kaynakları ve farklı kalınlıktaki malzemeler arasındaki
kaynak bağlantıları için genelleştirilmiştir. Radaj [9],
kaynak bağlantısını rijid kabul etmiştir ve kaynağa
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etkiyen burulma momentinin etkisini hesaba katmamıştır.
Radaj [9]’ın kullandığı aynı teknik, Zhang [12] ve Zhang
[13] tarafından da kullanılmıştır. Nakahara [5], punta
kaynağı çekirdeğinin analizini yapmıştır. 3 yönde kuvvet
ve momenti teker teker kaynak çekirdeğine uygulamış,
çekirdek kenarındaki maksimum asal gerilme değerini
yorulma deneyi sonuçları ile karşılaştırarak yorulma
ömür hesabı yapmıştır. Nakahara [5], kaynak çekirdeğini
rijit kabul etmiştir. Nakahara [5]’de, kaynak çekirdeği
köşesinde, teorik yöntemle bulunan sonuçlarla sonlu
eleman
modellerin ile bulunan sonuçların farklılık
gösterdiği belirtilmiş, bu farklılığın sebebi olarak da
kaynak çekirdeğinin rijitliğinin farklılığı ve yük
dağılımının tekilliği gösterilmiştir.
2.2.4. Çatlak ilerleme modeli:
Bir punta kaynağının hasara uğraması, oluşan bir
çatlağın ilerlemesi ile oluştuğu için, çatlak ilerlemesine
dayanan kaynak yorulması hesabı yaklaşımlarının daha
doğru sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Bir çatlak
ilerlemesi modeli (Paris, Forman veya Walker
denklemleri gibi) ve eşdeğer bir gerilme yoğunlaşması
faktörü
kullanılarak
çatlak
ömür
tahmini
yapılabilmektedir. Bu kategoride Sheppard [6] eşdeğer bir
yapısal gerilme tanımlamakta ve çatlak ilerleme ömrü ile
yorulma ömrünü aynı kabul etmekte, deney sonuçlarını
kullanarak yorulma ömrü ile maksimum eşdeğer yapısal
gerilme arasında bir bağıntı kullanmaktadır. Newman [7],
bir punta kaynağın yorulma davranışını bir serbestlik
serbestlik dereceli çatlak ilerleme problemi olarak
modellemiş ve modifiye edilmiş Paris çatlak ilerleme
modelini kullanarak yorulma ömrü için bir denklem elde
etmiştir.

ve flanşın uzunluğu 25 mm alındı. Uygulanan sınır
koşulunda, bir ucunun X,Y,Z doğrultusunda ilerlemesi
engellenecek şekilde sabitlenen çubuğun diğer ucunu
şekil-5.1’deki gibi rijitlerle ördükten sonra, rijitlerin
merkezine 250Nm’lik burulma momenti uygulanıyor. Bu
modellerin
oluşturulması
ve
sınır
koşullarının
uygulanması işlemi Hypermesh, çözdürme işlemi ise
Nastran
programında
gerçekleştirildi.
Ardından
sonuçların görüntülenmesi tekrar Hypermesh’te yapıldı.
Kutu profilin elemanla örülmesi kenar uzunlugu 5mm
olan kare kabuk elemanlarla yapıldı. Kabuk elemana
uygun özelliklerin tanıtılması için, çözdürme işleminin
yapıldığı Nastran’a uygun olan PSHELL kullanıldı. Tüm
elemanların aynı malzemeden yapılmış olduğu kabul
edilerek elastiklik modülü E=210 MPa, yoğunluk ρ=7.89
kg/m3 ve poisson oranı ν=0.3 olarak kullanılmıştır.
Oluşturulan punta kaynakların merkezi flanşları
uzunlamasına
ortadan
kesen
çizginin
üzerinde
bulunmaktadır. Kenardan 30mm mesafe bırakılarak
oluşturulmaya başlanan punta kaynak modelleri arasında

a) Momente maruz kalmış kutu profil, tek uçtan
mesnetlenmiş.

2.2.5. Diğer teknikler:
Kang ve Barkey [3], mevcut deney sonuçlarını
kullanarak
çok
değişkenli
enterpolasyon
ve
ekstrapolasyon formülleri ile punta kaynağının yorulma
ömrünü belirlemeye çalışmıştır. Diğer yandan, Sohn [4],
punta kaynağının yorulma ömrünü belirlemek için deney
sonuçları kullanarak bir uzman sistem geliştirmiştir.
Salvini [8], sonlu elemanlar metodu ile elde edilen kaynak
bölgesindeki
gerilme
değerinin
teorik
olarak
ekstrapolasyonu ile kaynak çekirdeği kenarındaki gerilme
değerini hesaplamakta ve deneysel sonuçları lullanarak
yorulma ömrünü belirlemektedir. Benzer bir teknik,
Zhang [10] tarafından da kullanılmaktadır.
3. Punta Kaynak İçin Sonlu Eleman Modelleri Ve
Simülasyonlar

b) Kutu profilin gerilim durumunun görünüşü ( rijit kiriş
Simülasyonlar için model olarak farklı et
kalınlıklarında kutu profilleri oluşturulmuştur. Şekil3.1’de görülen kutu profilin uzunluğu 600mm, kare
kesidin bir kenarı flanşın bulunduğu kenarlarda 70mm,
diğer kenarlarda ise et kalınlığına göre 71.5, 72, 72.5 mm

modeli, t=1.5mm)
Şekil-3.1. Sınır değerleri uygulanmış kutu profil ve buna
bağlı gerilim durumunun görünüşü
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60 mm mesafe bulunmaktadır. Kare kesidinin toplam
çevre uzunluğu 380mm olan kutu profilin sac kalınlığı ilk
önce 1.5mm alınarak sonlu elemanlar yötemiyle sonuçlar
elde edilmiş, daha sonra kalınlığın etkisinin incelenmesi
için model 2mm ve 2.5mm saç kalınlıkları için tekrar
oluşturulmuştur.
Punta kaynakların çapı 6mm alınmıştır. Kaynak
dairesinin içinin örülmesi ve iki flanşın karşılıklı
yüzeyleri arasındaki bağlantının sonlu elemanlar
yöntemiyle modellenmesi aşağıda belirtildiği gibi dört
farklı yöntemle yapılmıştır. Fakat rijit-kiriş modelinde
anlatılan çekirdek dairesinin dışıyla ilgili düzenlemeler ve
sınır koşulları tüm modeller için geçerlidir.
3.1 Rijit Kiriş-Punta Kaynak Modeli
Şekil-3.2 de görülen modelde çapı 6mm olan
kaynak çekirdek dairesinin içi dört tane dörtgen elemanla
örülmüştür. Kaynak dairesinin dış tarafında çapı 12mm

bağlayan rijit kiriş eleman için bir çap değeri
girilememesinden dolayı belli bir çapa sahip olan
kaynağın
modellenmesinde
gerçek
durumdan
uzaklaşılmaktadır. Kaynak bağlantısının iki nokta
arasında bağlantıyla oluşturulmasından dolayı gerçekte
oluşan yüklerin etkisi ortaya çıkmamakta ve kaynak
çekirdeğini hareketi doğru yansıtılamamaktadır.
3.2 Esnek Kiriş-Punta Kaynak Modeli
Şekil-3.3’te görülen bu modelde kaynak çekirdek
çapının değeri, dairenin içinin örülmesi ve flanşları ören
kabuk elemanla çekirdeği ören elemanlar arasında geçiş
bölgesinin oluşturulması rijit-kiriş modelde ki gibidir. Tek
fark iki flanş arasındaki kaynak bağlantısının elastik-kiriş
eleman kullanılarak modellenmesidir. Elastik-kiriş
elemana uygun özelliklerin tanıtılması için, çözdürme
işleminin yapıldığı Nastran’a uygun olan PBARL(
Hypermeshte bir card image tanımlaması) seçildi ve
özellik olarak 3mm yarıçap belirtildi.
Bu modelin en önemli özelliği basitliğidir. Basit

Şekil-3.2. Rijit Kiriş-Punta Kaynak Modeli ( Rijit eleman
sarı ile görülmektedir.)
olan bir daire daha bulunmaktadır. İki daire arasında
kalan bölge kolaylıkla farklı bir malzemeyle örülebilir.
Böylece gerçekte kaynak bölgesinin çevresinde bulunan
ısıl tesir altındaki bölge daha gerçekçi bir şekilde
modellenebilmektedir. Daireler daha önceden kabuk
elemanla örülmüş bölgede oluşturuldugundan, dairenin
altında kalan ve daireyle kesişen dörtgensel elemanlar
silinmiştir. Dairenin çevresinde oluşan boşluk dörtgen
elemanlar oluşturularak giderilir. Böylece kaynak
noktasındaki dairesel bölgesindeki elemanlar ile flanş
yüzeyini ören elemanlar arasında kademeli bir geçiş
bölgesi oluşturulur. Bu bölge sayesinde komşu bağlantı
noktaları arasında ani gerilme artışı olma ihtimali azaltılır.
Kaynak yapılan iki flanş arasındaki bağlantı bu modelde,
iki kaynak dairesinin merkezlerinin rijit kiriş elemanla
birleştirilmesiyle gösterilmektedir.
Pratikte, basit bir model oluşturan bu rijit-kiriş
modeli kullanılmaktadır. Ancak
daire merkezlerini

Sekil-3.3. Esnek Kiriş-Punta Kaynak Modeli ( Esnek
eleman turuncu ile görülmektedir.)
bir sonlu elemanlar modelin olması, çözüm ve analiz
kısımlarının komplekslikten uzaklaşmasını dolayısıyla
zamandan tasarufu beraberinde getirir. Bu metod, yapısal
gerilmelerin ve kaynakların yorulma ömürlerinin
bulunması için gerekli olan iç kuvvetleri ve momentleri
vermektedir ancak bu metodun oluşan kuvvetlerinin
etkilerinin ortaya çıkarılmasında ve kaynak çekirdeğinin
hareketinin belirlenmesinde yetersizliği söz konusudur.
3.3 Şemsiye-Punta Kaynak Modeli
Bu modelde punta kaynak çekirdeğini temsil
eden iç dairenin elemanlarla örülmesinde bundan
öncekilerden farklı olarak dörtgensel eleman yerine rijit
eleman kullanıldı. Şekil-3.4’te görüldüğü gibi dairenin
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flanştaki eşleri arasında rijit-kiriş eleman oluşturuluyor.
Böylece diger modellerde, flanşlardaki karşılıklı çekirdek
bölgeleri arasında tek elemanla saglanan bağlantı, sekiz
elemanla saglanmış oluyor. Bu da yukarıda belirtildiği
gibi kuvvet iletiminin daha iyi yapılmasına, dolayısıyla bu
kuvvetlerin etkilerinin, gerilmelerin ve yorulma
ömürlerinin daha iyi belirlenmesine neden oluyor.
Simülasyonda bu modelle bulunan en yüksek gerilme
değerlerinin olduğu bölgenin, gerçekte kaynakların
kırılma bölgesi olması metodun işlerliği için önemli bir
kanıt olarak kabul edilmektedir.
3.6. Simülasyon sonucu elde edilen gerilme diagramları:

Şekil-3.4. Şemsiye-Punta Kaynak Modeli
dışında örülmüş olan dörtgensel elemanların bağlantı
noktalarıyla, kaynak çekirdeğin merkezi arasında sekiz
tane rijit-kiriş eleman oluşturulmuştur. İki flanşta da rijitkiriş elemanlarla örülen daireler arasındaki kaynak
bağlantısı elastik-kiriş elemanlarla modellenir ve
Nastran’a uygun olarak PBARL tanımlaması seçilerek
elemanla ilgili uygun özellikler tanıtılmış olur.
Rijit-kiriş ve elastik-kiriş modellerin, kaynak
çekirdeğinin hareketinin etkisini göstermedeki yetersiz
durumu bu modelde bir miktar iyileşiyor. Bu sayede
çekirdek civarında oluşan nominal gerilmelerin
bulunmasında, basit ve göreceli olarak karmaşık
parçaların yorulma ömürlerinin bulunmasında şemsiyemodeli başarı sağlıyor.

Oluşturulan kaynak modelleri için, tüm parçada
gerilme dağılımı hemen hemen aynı karakteristiğe
sahiptir. Ancak kaynak çekirdeği ve civarında oluşan
gerilme dağılımları ve gerilimin genliği farklılık gösterir.
Tüm parçada oluşan gerilme dağılımı, 2,5mm sac
kalınlığındaki elastik-kiriş modeli
için verilmiştir.
Kaynak çekirdeklerinde oluşan gerilme dağılımları ve
gerilme diagramları, her model için aşağıda verilmiştir.

3.4 Dokuz Nokta Temas-Punta Kaynak Modeli

Şekil-3.6. Punta kaynak modellerinin moment altındaki
gerilme dağılımı (Elastik kiriş modeli, t=2.5mm)

Şekil-3.5. Dokuz Nokta Temas-Punta Kaynak Modeli
Şekil-3.5’te gösterilen dokuz nokta temas model
ile bundan önceki modellerin yetersizliği düzeltilerek, bir
flanşta ki kaynak çekirdeğinde oluşan iç kuvvetlerin karşı
flanşa aktarılması uygun şekilde yapılıyor.
Punta kaynak çekirdeğini gösteren dairenin içi
dört tane dörtgen eleman ile şekil-3.5’teki gibi örülüyor.
Bu dörtgenlerin bağlantı noktalarıyla, bunların karşı
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d) Şemsiye modeli için gerilme dağılımı
a) 9 nokta temas modeli için gerilme dağılımı

Şekil-3.7. Punta kaynak modellerinin moment altındaki
gerilme dağılımı, t=1,5 mm için
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b) Rijit kiriş modeli için gerilme dağılımı
Şekil-3.8. 9 nokta temas modelinin, değişik
kalınlıkları için moment altındaki gerilme diagramı
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c) Elastik kiriş modeli için gerilme dağılımı

Kaynak Çekirdeği

Şekil-3.9. Rijit kiriş modelin, değişik sac kalınlıkları için
moment altındaki gerilme diagramı
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Elastik Kiriş Modeli
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Şekil-3.10. Esnek kiriş modelin, değişik sac kalınlıkları
için moment altındaki gerilme diagramı

Şekil-3.13. t=2mm için, modellerin moment altındaki
gerilme diagramları
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Şekil-3.11. Şemsiye modelinin, değişik sac kalınlıkları
için moment altındaki gerilme diagramı

9 nokta kaynak modeli

4. Deneysel Doğrulama:
Yukarıda anlatılan punta kaynağı modelleri aşağıda
verildiği üzere iki tip deney yapılarak karşılaştırılmıştır.
Birinci deneyde yukarıda anlatılan 1.5mm kalınlığındaki
saç parça iki ucundan 3cm ankastre mesnetlenmiş ve tam
ortasında 7x7cm boyutlarındaki bir bölgeden 430 N yüke
maruz bırakılmıştır. En uçtan 5.nci puntanın merkezinden
kiriş ortasına ve dışına doğru 6 mm mesafede uzama teli
ile yapılan ölçümler Tablo 1’de verilmiştir.
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Şekil-3.14. t=2,5mm için, modellerin moment altındaki
gerilme diagramları
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Şekil-3.12. t=1,5mm için, modellerin moment altındaki
gerilme diagramları

Tablo 1: Eğilme simülasyonu ve deneyi sonuçları (MPa).
Deney
9-nokta
Şemsiye
temas
4.38
4.59
10.13
İç nokta
3.51
4.28
6.534
Dış nokta
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İkinci deneyde, 1.5mm kalınlığındaki saç parça bir
ucundan 3cm ankastre mesnetlenmiş ve diğer ucundan
24cm kuvvet kolu olacak şekilde düşey 105 N yüke
maruz bırakılmıştır (eğilmeli burulma yüklemesi). En
uçtan 5.nci puntanın merkezinden kiriş ortasına doğru 6
mm mesafede uzama teli ile yapılan ölçümler Tablo 2’de
verilmiştir.

strain-gaugelerin bağlanmış hali aşağıdaki fotoğraflarda
verilmiştir.

Tablo 2: Eğilmeli burulma simülasyonu ve deneyi
sonuçları (MPa).
Deney
9-nokta
Şemsiye
temas
5.85
6.074
18
İç nokta
Görüldüğü gibi deneysel ölçümlerle en iyi uyuşmayı 9nokta temas modeli sağlamaktadır.
5. Sonuçlar:
Kuvvet ve moment uygulanan modellerde,
değişik lehva kalınlıkları için tüm modeller beklenen
sonucu vermekte, lehve kalınlığı arttıkça oluşan gerilme
azalmaktadır.
Moment uygulanan modellerde, aynı kalınlıkta
lehvalar için dokuz nokta temas modeli ile şemsiye
modeli birbirine yakın sonuçlar vermiştir. Aynı lehva
kalınlıkları için rijit kiriş ve elastik kiriş modelleri hemen
hemen birbirine eşit gerilme değerleri vermektedirler.
Rijit kiriş ve elastik kiriş modeller, dokuz nokta temas ve
şemsiye modeline göre çok daha büyük maksimum Von
Mises gerilme değerleri vermektedirler. En düşük
gerilme, dokuz nokta temas modelinde oluşmuştur.
Kuvvet uygulanan modellerde, dokuz nokta
temas modeli ve şemsiye modeli, 1.5 mm lehva kalınlığı
için nerdeyse aynı gerilme değerlerini vermektedirler.
Lehva kalınlığı arttıkça, şemsiye modelde, dokuz nokta
temas modeline göre daha büyük gerilmeler oluşmuştur.
Kuvvet uygulamasında esnek kiriş model daha büyük, rijit
kiriş model en büyük Von Mises gerilmesini vermektedir.
Kuvvet, moment uygulanan modellerde, rijid
kiriş, elastik kiriş ve şemsiye modellerinde, aynı
noktalarda maksimum Von Mises gerilmesi oluşmaktadır.
dokuz nokta temas modeli için, maksimum gerilmeler
başka noktalarda oluşmaktadır. Bu noktalar, muhtemel
kaynak kırılmasının olacağı nıktalardır.
Deneysel çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmalar
sonucunda, sonlu eleman modellerinin sonuçları ile
deneysel sonuçlar karşılaştırılarak en doğru sonlu eleman
modeli belirlenicek, modellerin belirsizliği bulunacaktır.
Literatürde, dokuz nokta temas modelinin en doğru
sonuçlar verdiği söylenmektedir. Şu ana kadar sonuçlanan
deneysel ölçümler, deneysel sonuçlarla en iyi uyuşmayı 9nokta temas modeli sağlamakta olduğunu göstermektedir.

Şekil-6.1. Deney parçasının bağlama aparatına montajı
yapılmış ve strain-gauge yapıştırılmış halde üstten
görünüşünün fotoğrafı

Şekil-6.2. Deney parçasının bağlama aparatına montajı

Şekil-6.3.
Deney
yapıştırılması

6.Ekler:
Sonlu eleman modellerinin karşılaştırılması için
kullanılan deney aletlerinin, bağlama aparatlarının ve
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parçasına

strain-gauge’lerin
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BİR KAMYON GÖVDESİNİN SANAL YOL VERİSİ
YARDIMIYLA S-N YORULMA ÖMRÜ ANALİZİ
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ÖZET
Taşıt gövde ve parçalarının günümüz konseptine uygun tasarımında yol datalarının kullanıldığı teorik ve deneysel
analizlere ihtiyaç vardır. Ömür ile ilgili dayanımının belirlenmesi amacıyla yapılacak analizlerde kullanılacak yükleme
değerlerinin belirlenmesi için gerçek yol ve kullanım şartlarında parçaya etki eden yüklemelerin bilinmesi gereklidir.
Belirlenen şartlara uygun datalar oluşturularak proses edilir ve laboratuar ortamında ömür testleri gerçekleştirilir. Bu
çalışmada, gerçek yol koşulu olarak ilk kez muhtelif yol kaplamalarını temsilen sanal yol datası üretilmiş, bu datalar
laboratuar ortamında bir kamyon gövdesinin bağlı olduğu hidropuls cihazında kullanılmış, simülasyon esnasında gövde
üzerine yerleştirilmiş olan strain-gage’den toplanan gerilmeler proses edilerek gövdeye ait yorulma ömür analizi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal yol verisi, S-N yorulma ömrü, Hasar, Rainflow.
S-N FATIGUE LIFE ANALYSIS OF A TRUCK BODY USING WITH ARTIFICAL ROAD DATA
ABSTRACT
Theoretical and experimental analyses in road data are needed to be suitable design for vehicle body and parts
according to nowadays technology concept. In order to determine loading values that are used in fatigue analysis for
establishing durability of the vehicle life, acting forces from real road and usage conditions are required. After
appropriate data for demand road conditions are being formed and processed, life tests are being carried out in the
laboratory. In this study, first time, artificial road data representing different road coating like real road conditions have
been produced, then these data have been applied to the vehicle chassis on the hydraulic shaker in the laboratory. During
the simulation, stresses on the chassis using with strain gages have been collected and processed, and so fatigue life
analysis of the vehicle body have been computed.
Keywords: Artificial road data, S-N Fatigue life, Damage, Rainflow.

1.GİRİŞ
Günümüzde daha konforlu, daha estetik, daha az
yakıt tüketen, çevreyle daha barışık ve daha dayanıklı
taşıtlar tasarlayabilmek için kapsamlı ve yeni teknolojiyi
de içeren yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Taşıt
gövde ve parçalarının tasarımında yorulma ve ömür

kavramları günümüz ürün geliştirme konseptinde ön plana
çıkmış bulunmaktadır. Zira, taşıtlar yolda seyir halinde
iken dinamik yüklere maruz kalmakta, bunun sonucunda
da bazen yorulmaya bağlı hasarlar, öngörülen kullanım
ömründen daha önce ortaya çıkabilmektedir. Bu amaçla
taşıt gövde ve parçalarının günümüz konseptine uygun
tasarımında yol datalarının kullanıldığı teorik ve deneysel
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(b)

(a)

(c)
Şekil 1. (a) İyi kalite yol, (b) Orta kalite yol, (c) Kötü kalite yol teorik yol sinyalleri
analizlere ihtiyaç vardır. Taşıtların yorulmadan
kaynaklanan ömürlerinin saptanması amacına yönelik
çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin en basiti, taşıtı
belirlenen yol güzergahlarında öngörülen kilometre kadar
yol kat ederek test etmektir. Taşıtın karayollarında testi
basit olmasına karşın oldukça zaman alıcı, pahalı ve
tekrarlanabilirliği hemen hemen imkansız bir süreçtir.
Diğer bir yöntem ise belirli yol kalitelerinden meydana
gelmiş özel pistlerde taşıtın test edilmesidir. Bu şekilde
zaman süreci belli ölçülerde azaltılmış olmakta, ancak bu
yöntemde de gizlilik sorunu aşılamamaktadır. Bozuk yol
pistindeki dayanım testlerinin başta maliyet olmak üzere
birçok olumsuz tarafı olduğundan, bu dezavantajları
ortadan kaldırmak amacıyla günümüzde laboratuar
ortamında gerçek yol dataları kullanılarak hızlandırılmış
yorulma ömür testleri ürün geliştirme aşamasında yaygın
olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, sanal
yol datası kullanılarak bir ticari araç şasisi laboratuar
ortamında yol simülasyonuna tabi tutularak hasar analizi
yapılmıştır.
2.YÖNTEM
Bir taşıtın yorulmadan kaynaklanan ömrünün
hesaplanabilmesi amacıyla ilk önce taşıtın normal işletme
koşullarını
tanımlayarak
dizayn
spektrumunun
oluşturulması gereklidir. Taşıtların ömürleri boyunca,
farklı şartlarda kullanılanlar da olmakla birlikte, istatistiki
olarak ortalama %50 iyi, %25 orta ve %25 kötü yol
şartlarına maruz kaldığı kabul edilebilir. Bu yaklaşım
taşıt imalatı açısından genel bir yaklaşım olup,
imalatçının veya tasarımcının o araçtan istediği
özelliklere göre bu oranları değiştirmesi veya
sınıflandırmayı çoğaltması mümkündür. Bu çalışmada
dizayn spektrumu verileri Tablo 1’deki gibi kabul

edilmiştir. Burada görüleceği üzere seçilen araç hızları
(Vyol), yol pürüzlülüğü spektrum yoğunlukları (Φh(Ω0)) ve
kat edilecek mesafeler (Lyol) aracın maruz kalacağı
düşünülen yol şartlarından oluşmaktadır.
Tablo 1. Dizayn Spektrumunu oluşturan veriler

Dizayn spektrumu bu tablodan da anlaşılacağı üzere,
aracın belli oranlardaki iyi, orta ve kötü yol kalitelerinde
maruz kalacağı düzensiz yol titreşimleri sonucunda
oluşacak yorulmanın etkisinin saptanmasından meydana
gelmektedir. Tablo 1.’deki verileri temsil eden teorik yol
sinyalleri daha önce yazılmış ömür testi programı
kullanılmak suretiyle elde edilmiştir.
Teorik yol pürüzlülüğü sinyalleri 1 km’lik yola
tekabül edecek şekilde üretilmiş daha sonra tablo 1’deki
gerçek yol değerlerine karşılık gelecek şekilde ekstrapole
edilmiştir. Şekil 1’de bu üç çeşit yola ait taşıt şasisine
transfer edilmiş yol pürüzlülüğü sinyalleri görülmektedir.
Ölçümlerde kullanılan şasi yerli üretim bir ağır vasıta
taşıtın şasidir. Yukarıda bahsedilen teorik olarak üretilmiş
sinyaller şekil 2’de görüldüğü gibi hidrolik sarsıcılara
bağlı taşıt şasisine uygulanmıştır.
Şekil 2. Teorik olarak elde edilen yol sinyallerinin
laboratuar ortamında çalınması
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malzemeler için sürekli mukavemet sınırı 106
mertebelerinde yükleme sayısına karşılık gelen gerilme
değeri olduğu kabul edilebilir. 106 yükleme sonucunda
malzemenin kırılması için gerekli olan gerilme değerinin
( σ B ) malzemenin kopma gerilmesinin (0.3-0,45) katı

Daha sonraki adımda şasi üzerine yerleştirilen strain
gagelerden gerilme sinyalleri elde edilmiştir. Bu gerilme
sinyalleri rainflow sayma işlemine tabi tutularak aracın
hangi gerilme genliklere ne kadar sıklıkta maruz kaldığı
bulunmuştur. Yönteme göre klasifikasyona tabi tutulan
gerilme genlik değerleri Palmgren-Miner metoduyla
hasar hesabında kullanılır. Şekil 3., bu çalışmada
İyi,orta,kötü yol
pürüzlülüğü sinyalleri

Laboratuarda test ve
Strain’lerin ölçümü

olduğu öngörülebileceğinden, bu nokta da B(106; σ B )
harfi ile sembolize edilmiştir. A ve B noktaları S-N grafiği
üzerinde belirlenir ve bu iki nokta bir doğru ile
birleştirilir. Böylece deney parçasına ait S-N (Wöhler)
elde edilir.
Wöhler eğrisi belirlenirken özel hazırlanmış test
numuneleri kullanılmaktadır. Bu numunelerin hazırlanma
yöntemleri, üretim kalitesi gibi şartlar test sonuçlarını
etkilemektedir. Sürekli mukavemet sınırının uygulamadaki değerinin belirlenmesinde bu etkenlerin hesaba
katılması gerekmektedir. Sürekli mukavemet sınırının

İyi,orta,kötü yol
gerilme(σ) sinyalleri

Verilerin işlenmesi HASAR’ın
Hesaplanması
Yükleme Kolektifi (Sıklık Eğrisi)

S-N Eğrisi

s

s

n1 çevrimleri
n2 çevrimleri

s1

s2

n1

n2

Log(H)

N1

N2

Log N

iyi
1 çevrim

Rain Flow
Sayma işlemi

orta

ni

∑N

=1

i

Palmgren-Miner

kötü

Şekil 3. Kullanılan yöntemin akış planı
kullanılan yöntemin akış planını göstermektedir.
3. ŞASİ MALZEMESİ ve TEORİK S-N EĞRİSİ
S-N (Wöhler) eğrisi malzemeye ait bir özelliktir.
Bundan dolayı her malzemeye ait ayrı bir Wöhler Eğrisi
bulunmaktadır. Şasi malzemesi (St 42) için teorik S-N
eğrisi kullanılmıştır. 103 yükleme sonucunda (low-cycle)
malzemenin kırılması için gerekli olan gerilme değerinin
( σ A ) malzemenin kopma gerilmesinin 0,9 katı olduğu
öngörüldüğünden, 103 yükleme sayısı ile bu yüklemede
hasara neden olan gerilme değerinin kesiştiği nokta
Wöhler eğrisinin başlangıç noktasıdır. Bu nokta A
(103; σ A ) harfi ile sembolize edilmiştir. Demir kökenli

başladığı
noktanın
belirlenmesinde
hassasiyetin
arttırılması amacıyla üç ayrı katsayı tanımlanmıştır. Bu
katsayıların birincisi yükleme katsayısı (CL), ikincisi
yüzey katsayısı (CS), üçüncüsü ise gradyant katsayısıdır
(CG). Bu katsayıların hesaba katılmasıyla yeni sürekli
mukavemet sınırı başlangıç noktasına ait gerilme değeri
bulunmuş olur. Bu nokta B ' (106; σ B ' ) ile sembolize
edilecektir.
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σ B ' = C L C S C G 0, 45σ K

σ B ' değerine göre düzeltilmiş ve şasi malzemesi için
kullanılabilecek S-N eğrisi Şekil 4’de gösterilmiştir.

Gerilme,
S
(log) σA

üretimi yapılan yerli üretim bir araca aittir. Şekil 5.b’de
sağ şasi üzerinde görülen biri arka sol hidrolik sarsıcıya
yakın bölgedeki şasi yanağı dış orta eksene, diğeri de ayni
şasi üzerinde şasi orta üst kısmında ki boylamasına eksene
yapıştırılmıştır. İki strain gage kullanılmak suretiyle
ortaya çıkacak maksimum gerilme değerlerinin yorulma
amacıyla karşılaştırılması yapılabilmiştir. Veri işleme
sisteminin markası ESAM Traveller Plus olup biri 8
kanallı ana ünite ve diğeri de 8 kanallı genişletilmiş iki
üniteden oluşmaktadır.

A
B

σB
σB’

B’

103

106 Yükleme Sayısı, N, (log)

Şekil 4. Teorik S-N Eğrisi
Teorik S-N eğrisi için N= a S-b ifadesi yazılabilir. Bu
ifadede görülen a ve b katsayıları eğri üzerindeki en az iki
gerilme değerinden yararlanarak aşağıdaki bağıntı
yardımıyla hesaplanabilir ki, bu da Palmgren-Miner
yönteminde hasar miktarlarının hesabında kullanılır.
Log(N)=Log a – b Log ( S )
4. DENEY DÜZENİ ve ÖLÇÜM SONUÇLARI
4.1. Deney Düzeni

Şekil 6. Esam Traveller Plus veri işleme ünitesi

Teorik yol pürüzlülüğü sinyallerinin taşıt şasisine transfer
edilmesinden sonra, malzemenin dolayısıyla şasinin
yorulma hesabının yapılabilmesi için, deplasman uyarı
genliklerinin gerilme genliklerine dönüştürülmesi

Bilgisayara veri aktarımı USB porttan yapılmakta ve
ESAM
3.1.2.
genişletilmiş
versiyon
programı
kullanılmaktadır. Ölçüm sistemi 12 Volt veya 24 Volt

1’nci strain gage

(a)

2’nci strain gage

(b)

Şekil 5.a) Hidrolik sarsıcılar üzerindeki kabin ve şasinin konumu, b) Şasi üzerindeki gerilme ölçüm noktaları
gerekmektedir. İTÜ Makina Fakültesi Otomotiv Ana
Bilim Dalı Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarındaki
bilgisayar destekli hidrolik sarsıcı düzeni bu gerilme
değerlerinin ölçüm aşamasında kullanılmıştır. Bu test
donanımı şekil 5.a’da görüleceği üzere bilgisayar
kontrollü (Instron-Schenck, Labtronic 8800) olup, her biri
25 kN yük kapasiteli ve 250 mm stroklu dört adet titreşim
silindirinden oluşmaktadır. Kabin ve şasi Türkiye’de

doğru akımla araçlarda ölçüm yapabilme özelliğine
sahiptir. Strain ölçümü dışında kanalların bazıları
LVDT(deplasman) , sıcaklık, basınç, tork ölçümü için
ayrılmıştır. Şekil 6’da bu ölçüm sistemi görülmektedir.
Kullanılan strain gage tipi CEA-06-250UN-120 dir.
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4.2. Ölçüm Sonuçları

Strain mV (μm/m)

Daha önce bahsedildiği gibi şasi üzerindeki gerilme

strainlerin kaç kez oluştuğu Level Crossing sayma
işlemiyle ve sayma çevrim sayıları da Rainflow counting
ile elde edilmiştir. Birimler mV (μm/m) cinsinden olup bu

(a)

650
600
550
500

Cycles count

450
400
350
10

300
8

250

6
4

200
2

150

0

Mean

-2

100
-4

50

-6
-8

0
0

1

2

3

4

5
6
Amplitude [ mV ]

7

8

9

10

11

(b)
Şekil 7. a) İyi kalite yolun Level Crossing Counts grafiği, b) Rainflow counting grafiği
verileri iki farklı strain gage’ ten elde edilmiş ve bu
veriler Level Crossing Counting ve Rainflow counting
yöntemleriyle işlenmek suretiyle aracın maruz kaldığı iyi
, orta ve kötü yol şartlarındaki değerleri bulunmuştur. Bu
yol şartlarında aracın şasinde oluşan strainlerin ve bu

değerleri elastide modülü (E) 210,000 N/mm2 x 10-6 ile
çarptığımızda
gerilme
ve
gerilme
genliklerini
bulmaktayız. Şekil 7.a) iyi yolun Level crossing ve b)
Rainflow Counting sonuçları görülmektedir. Şekil 8’de
orta kalite yolun şekil 9‘da ise kötü kalitedeki yolun Level
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Strain mV (μm/m)

(a)

450
400
350

Cycles count

300
250

20
15

200

10
5

150
0

Mean

-5

100
-10
50

-15
-20

0
0

2

4

6

8

10

12
Amplitude [ mV ]

14

16

18

20

22

24

(b)
Şekil 8. a) Orta kalite yolun Level Crossing Counts grafiği, b) Rainflow counting grafiği
crossing ve Rainflow sayma işlem sonucunda elde edilen
grafikler görülmektedir.
5. SONUÇLAR
Gerek iyi yol gerekse kötü yol simülasyonunda elde
edilen gerilme genlik değerleri 35 Mpa’ı geçmemiştir.
Esasen yöntemin bir uygulaması olarak kabul edilen ve
bu çalışmada kullanılan yol şartları ortalama ve temsili
nitelikte olup, çalışmada daha fazla detaya girilmemiştir.
Daha kötü yol şartları, örneğin, E ve F sınıfı yol
pürüzlülüğü için hasar oluşturan gerilmeler elde
edilebilirdi. Maksimum gerilme genliğinin malzemenin
değişken zorlamalı sürekli mukavemet değerinin çok
altında kalmış olması parça üzerinde herhangi bir hasar

analizi yapılmasına gerek göstermemiştir. Zaten, gerek
gerilmelerin ölçüldüğü nokta itibariyle gerekse aynı
şasinin uzun süredir prototip deneylerinde hızlandırılmış
ömür deneylerine tabi tutulmuş olması ve bu deneylerde
ölçülen noktalarda herhangi bir sorun çıkmamış olması
nedeniyle bu çalışmada bulunan neticeler beklenen
sonuçlar olarak değerlendirilmiştir.
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Strain mV (μm/m)

Level Crossing (a)
sayıları
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(b)
Şekil 9. a) Kötü kalite yolun Level Crossing Counts grafiği, b) Rainflow counting grafiği
4.
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SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KAPI DAYANIM ANALİZLERİ
Simge DİNÇER
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş
ÖZET
Tasarım aşamasında sonlu elemanlar yöntemini kullanmak, tasarım sürecinin kısalması ve maliyetler açısında büyük
önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Yeni Ford Cargo kapı dayanım testleri üzerinde durulmuştur. Mevcut testlerin nasıl
yapıldığı ve amaçları özetlenmiştir. Özellikle dış panel çökmesi (oil canning) analizi ele alınmıştır ve analiz yaparken
kullanılan iki yöntem karşılaştırılmıştır. Dış panel kalınlığının analiz sonuçlarında ne kadar belirleyici bir parametre
olduğu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kapı, Sonlu Elemanlar, Doğrusal Olmayan Analiz, Dış Panel Çökmesi, Dayanım
ABSTRACT
Finite Element Method in product development is the important key to reduce product development time and costs. In
this study, door durability analyses during the development of New Ford Cargo Truck are summarized. Aim of tests and
procedures of test are briefly explained. Especially, Oil Canning Analysis is examined and two different methods are
compered with each other. Also, thickness of outer panel is changed and its effect to the results has been examined.
Key words: Door, Finite Element Method , Non-linear Analysis, Oil Canning, Durability
(Over Open), Kapı Düşmesi (Door Sag), Eğilme
Rijitliği (Window Frame Rigidity), Burulma Rijitliği
(Torsional Rigidity) ve Kapama Testi (Slam Close)
[1,2] .
Yeni tasarlanmakta olan bir aracın testlerinin gerçek
modellerle yapılmasının çok pahalı olacağı açıktır. Bu
yüzden bu konularda kullanılan “sonlu elemanlar”
yöntemi otomotiv sektöründe giderek daha da
yaygınlaşmaktadır. Sonlu elemanlar (SE) ile yapılan
testlerde de yazılımın kalitesi ve yazılımı kullanan
kişinin yetenek ve tecrübeleri büyük rol oynamaktadır.
Doğru yapılan bir SE simülasyonu neredeyse gerçek
testler kadar doğru sonuçlar verebilmektedir. Bu da
belirtildiği gibi, prototiplerin sayısını azaltarak tasarım
maliyetini düşürmekte ve gerçek modellere harcanan
zamanı azaltmaktadır. Örneğin eskiden 60 ay sürebilen
bir taşıt tasarım süreci bugün sonlu elemanlar ve diğer
simülasyon tekniklerinin yardımıyla neredeyse 48 ay
gibi bir süreye indirilmiştir.

1. GİRİŞ
Taşıt tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en
önemli konulardan birisi, taşıtı oluşturan parçaların
belirli yükler ve zorlanmalar altında kendilerinden
beklenen dayanımı göstermeleridir. Artan rekabet
şartlarında hedef yalnızca sağlam araç üretmek değil
bunun yanında daha sessiz, daha konforlu ve en
önemlisi daha ucuz araçlar üretebilmektir. Kapılar bir
taşıtı oluşturan en önemli parçalar arasında yer
almaktadır. Tıpkı bir evde olduğu gibi bir taşıtta da
kişide kalite hakkında ilk intibayı uyandıran unsur
kapıdır. Aracın kapısının düzgün ve rahat açılıp
kapanmaması henüz aracın içini bile görmemiş bir kişi
için baştan negatif bir izlenim uyandıracaktır. Kapıların
kalitesini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan
bazıları kapama sesi, sızdırmazlık ve müşterinin kapıyı
rahat açıp kapatabilme rahatlığı olarak sıralanabilir.
Ford Motor şirketinde de araç kapıları tasarlanırken
tasarımın doğruluğunu ölçmek için birtakım testler
yapılır. Bunlar: Dış Panel Çökmesi (Oil Canning),
Dirsek Çökertmesi (Elbow Dimpling), Geriye İttirme

Yeni Ford Cargo Gövde tasarım sürecinde de, tüm
tasarımın yapısal dayanım, gürültü ve titreşim,
çarpışma emniyeti kriterlerinin belirlenmesinde sonlu
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elemanlar yönteminden çok fazla faydalanılmıştır. Bu
çalışmada; Yeni Ford Cargo kapı tasarımında yapılan
testlerden özellikle dış panel çökmesi üzerinde
durulmuş, sonlu elemanlar yöntemi ile çeşitli test
yöntemlerinin simülasyonu yapılarak birbirleriyle
karşılaştırılmıştır.

olup hava sızdırmasını önlemek için eğilme ve burulma
rijitliği testleri yapılır. Bunun için kapı çerçevelerinin
köşelerine 400 N’luk kuvvet ayrı ayrı olarak uygulanır.
Test sonrasında belli deformasyonlar oluşabilir ancak
bunlar kapı kapandığında hava sızdıracak boşluklara
sebep olmamalıdır.

2. KAPI DAYANIM TESTLERİ

1.6 Burulma Rijitliği:
Eğilme rijitliğinde olduğu gibi aynı nedenlerden dolayı
kapının burulma rijitliği ölçülür. Test sırasında kapının
burulmasını sağlayacak yönde moment uygulanır ve
burulma rijitliğinin 678000 Nmm/derece’nin üzerinde
olması istenir.

1.1 Dış Panel Çökmesi:
Bu testin amacı, kapı yüzeyine gelen küçük darbelere
karşı kapı dayanımını kontrol etmektir. Bu darbeler
genellikle
elimizle
uygulayabildiğimiz
küçük
kuvvetlerdir. Örneğin, aracı silerken ya da dokunurken
biraz daha fazla bastırılması böyle bir darbeye yol
açabilir.
Dış Panel Çökmesi testlerinde , 75 mm çaplı rijid disk
altına 10mm kalınlığında bir lastik konularak 100
N’luk bir kuvvetle bastırılır. Genellikle kuvvetin
uygulandığı nokta kapının en zayıf bölgesinin ortasıdır.
Sonuç olarakta kapı üzerinde kalıcı bir çökme ve şekil
değişikliği istenmez [3].

1.7 Kapama Testi:
Kapama testi, taşıt kapısının defalarca açılıp
kapatılması sonucu fonksiyonunu hala tam olarak
yerine getirip getirmediğini test etmek amacıyla yapılır.
Bu konuda sonlu elemanlar yönteminin güvenilirliği az
olduğu için test sonucuna göre hareket edilir. Test
sırasında çatlak oluşursa tasarım iyileştirilerek birim
yükler altında A/B mukayesesi yapılır. Çatlayan
yerdeki gerilme değerlerinin ne kadar düştüğüne
bakılarak hedeflenen çevrime erişilmeye çalışılır.

1.2 Dirsek Çökertmesi:
Dirsek Çökertmesi testi kapı yüzeyine gelen daha sert
kuvvetler için yapılır. Örneğin, dirseğimizin kapıya
çarpmasında oluşan kuvvet kapıda hasara yol açabilir.
Test yapılırken 25 mm’lik bir çelik küre ile yine dış
panel çökmesi testinde alınan bölgeye 100 N’luk
kuvvet uygulanır. Test sonucunda istenen kapıda
çökme,
delinme
gibi
fiziksel
değişikliklerin
olmamasıdır.

Buraya kadar genel olarak bir kapı tasarımı yapılırken
ne gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğundan
bahsettik. Kısaca yapılan testlerin neden yapıldığına ve
önemine değindik. Daha öncede de vurguladığımız gibi
test yapmak maliyetli olduğundan ve zaman kaybına
yol açtığından yukarıda bahsedilen testler öncelikli
olarak bilgisayar ortamında sanal olarak yapılır.
Testlerden sorunsuz geçecek şeklide gerekli tasarım
iyileştirmeleri sağlanır. Böylece daha az test yapmış
oluruz.

1.3 Geriye İttirme:
Geriye İttirme testi kapının tam açık durumu için
yapılır. Kapı açıkken kuvvetli bir rüzgar esebilir ya da
müşteri açık kapıyı bastırarak zorlayabilir. Bunun gibi
durumlar için geriye ittirme testi yapılır. Kapı kilidine
200 N’luk bir kuvvet kapı iç paneline dik olarak
uygulanır. Bu testte kapının kendi ağırlığı da göz
önünde bulundurulur. Test sonucunda beklenen, kuvvet
uygulandıktan sonra da kapının tam olarak kapanabilir
olmasıdır.

3. DIŞ PANEL ÇÖKMESİ ANALİZİ
Analiz
aşamasında
öncelikle
mevcut
kapı
geometrisinin Altair Hypermesh yazılımıyla sonlu
elemanlar modeli oluşturulmuştur. Modelde 24282
eleman kullanılmıştır.
Şekil 1’de kapının sonlu
elemanlar modeli görülmektedir. Analiz yapılırken
kuvvet kapının dış paneline uygulanır. Kuvvet
uygulama noktası olarak dış panel üzerinde, iç panel
tarafınden desteklenmeyen yani daha zayıf olan
bölgenin ortası seçilmiştir. Bu bölgenin sonuçları bizim
için önemli olduğundan burada tüm modele göre daha
ince bir ağ yapısı kullanılmalıdır. Çünkü eleman
boyutu ne kadar küçük yani ağ yapısı ne kadar ince
olursa sonuçlarımız o kadar hassas olur [4]. Bunun için
kaba ağ yapısı kuvvet uygulayacağımız alanda
kademeli olarak inceltilmiştir. Analiz yapılırken
doğrusal olmayan burkulma analizi tercih edilmiştir ve
Abaqus yazılımı kullanılmıştır. Tüm model Abaqus
kabuk elamanı S3R ve S4R ile modellenmiştir [5].
Civata, kaynak gibi bağlantı noktaları rijid elemanlar
kullanılarak modellenmiştir.

1.4 Kapı Düşmesi:
Kapı Düşmesi testleri kapıya gelen düşey kuvvetlere
karşı kapının sarkmasını engellemek için yapılır.
Müşteriler asılarak ya da yaslanarak kapıya kuvvet
uygulayabilirler. Testte yapılan da abartılı kuvvetlerle
müşteri davranışlarını simüle etmektir. Kapı Düşmesi
testleri kapının hafif ve tam açık olduğu iki konum
için yapılır. Kapıya düşey olarak 1000 N’luk bir kuvvet
uygulanır ve yük kaldırılır. Kalıcı şekil değişiminin az
ya da kapının tam kapanabilir olması istenir.
1.5 Eğilme Rijitliği:
Araç yolda giderken kapıya aerodinamik kuvvetler
etkimektedir. Kapının bu kuvvetlerden dolayı deforme
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Kuvvet-Çökme Eğrileri

Kuvvet (N)

250
200
150
100
50
0
0

2

4

6

8

Çökme (mm)
Temas Problemi

Sabit Yükleme

Şekil 4. Temas Problemi ve Sabit Yükleme İçin
Kuvvet Çökme Eğrileri
Abaqus modeli oluşturulduktan sonra analize
geçilmiştir. Kapı dört köşesinden sabitlenmiştir. İki tip
analiz yapılmıştır. Bunlardan birincisi sabit kuvvet
altında diğeri de temas problemi olan yüklemedir.

Şekil 1. Cargo Kapısının Sonlu Elemanlar Modeli

3.1 Sabit Yükleme:
Model yukarıda anlatıldığı gibi hazırlandıktan sonra
daha önce ince ağ yapısı oluşturduğumuz alana 100
N’luk kuvvet basınç şeklinde dağıtılır. Burada kuvvet
5540 mm2 lik bir alana uygulanmıştır ve her elemana
yaklaşık olarak 0.018 Pa’lık sabit bir basınç etki
etmektedir. Şekil 2’de kapı dış paneline uygulanan
basınç gösterilmektedir.
3.2 Temas Problemi:
Kapıya 75 mm çapında rijit disk dik yönde bastırılır.
Diskin sadece tek yönde hareket serbestliği vardır.
Disk ile dış panel arasında temas tanımlanır. Şekil 3’de
dış panel ile rijit disk görülmektedir.

P =0.018 Pa

4. ANALİZ SONUÇLARI
İki yöntemin analiz sonuçlarına etkisini incelemek için
sabit yükleme ve temas problemi için Şekil 4’de
kuvvet çökme eğrileri gösterilmiştir. Eğrilere
bakıldığında sonuçların aynı olduğunu söyleyebiliriz.
Böylece temas problemi tanımlamaya gerek kalmadan
sabit yükleme ile analiz yapmanın daha basit ve uygun
olduğu sonucuna varılmıştır.
Dış panel kalınlığının analiz sonuçlarını ne ölçüde
etkilediği de araştırılmıştır. Bunun için 0.8, 0.9 ve 1.0
mm kalınlığındaki dış paneller için analizler
tekrarlanmıştır. Sabit yükleme veya temas problemi
kullanmak, sonuçları değiştirmediği için daha kolay
olması açısından kalınlık değişimleri sabit 100 N’luk
kuvvet uygulanarak incelenmiştir. Farklı kalınlıklar
için şekil 5’de görülen noktalar için von mises
değerleri karşılaştırılmıştır ve şekil 6’da görülen von
mises gerilme dağılımı elde edilmiştir.

Şekil 2. Kapı Dış Paneline Uygulanan Kuvvetler

rijit disk

dış panel
Şekil 3. Dış Panele Yapılan Yükleme

285

Ayrıca, dış panel kalınlığının analiz sonuçlarını ne
kadar değiştireceğini görmek için 0.8, 0.9 ve 1.0 mm
kalınlığında 3 farklı dış panel üzerinde analizler
tekrarlanmıştır. 3 analizde de aynı noktalar için gerilme
değerleri incelendiğinde kalınlık arttıkça gerilme
değerinin arttığı ancak sonuçları etkileyecek kadar bir
artış olmadığı görülmüştür. Sonuçların böyle
çıkmasının sebebi doğrusal olmayan analizden
kaynaklanmaktadır. Çünkü çözüm aşamasında ilk
kuvvet geldiğinde panelde bir gerilme oluşacaktır.
Daha sonraki kuvvetler bu deforme olmuş yüzey
üzerine etkiyeceğinden doğrusal analizde olduğu kadar
büyük gerilme değişiklikleri oluşmayacaktır.
Şekil 5. Gerilme Değerlerinin Ölçüldüğü Noktalar
Bu grafiklerden et kalınlığının von mises gerilmesine
fazla etkisi olmadığını görmekteyiz. Ayrıca, şekil 7’de
üç farklı kalınlıktaki dış panel yüzeyleri için kuvvet
çökme eğrileri verilmiştir. Grafikler incelendiğinde 100
N’luk kuvvet altında 1.0, 0.9 ve 0.8 mm kalınlığında
dış paneller için sırasıyla 4.1, 4.5 ve 5.0 mm’lik
çökmeler oluşmuştur.

Kuvvet (N)

Kuvvet-Çökme Eğrileri

Von Mises Gerilmesi (MPa)

Von Mises Gerilme Dağılımı

300
200
100
0
0

2

4

6

8

Çökme (mm)
100

t=1.0 mm

80

t=0.9 mm

t=0.8 mm

60

Şekil 7. Farklı Dış Panel Kalınlıklarında
Kuvvet Çökme Eğrileri

40
20
0
0

t=1.0 mm

5

10

t=0.9 mm

15

20

25

5. TEŞEKKÜR

t=0.8 mm

Bu çalışmanın yapılmasını teşvik eden ve olanak
sağlayan, kullanılan resimlerin yayınlanmasına izin
veren Ford Otosan Ürün Geliştirme Bölümü
Yöneticilerine ve desteğinini esirgemeyen Ürün
Geliştirme ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Şekil 6. Farklı Kalınlıklarda Belirli Noktalar İçin
Von Mises Gerilme Dağılımı

6. KAYNAKLAR

DEĞERLENDİRME

1.

Bu çalışmada, özellikle dış panel çökmesi analizi
üzerinde durulmuştur. Analizi sabit yükleme altında
yaptığımızda kuvvet uyguladığımız bölgedeki her
elemana eşit kuvvet etki etmektedir. Rijit bir diski
bastırarak kuvvet uyguladığımızda ise diğerinde olduğu
gibi kuvvet her noktaya homojen olarak dağılmaz. Her
iki yöntemle de analizi tekrarlayarak bu farkın
sonuçlara ne kadar yansıdığını inceledik. Yukarıda
gösterilen eğrilere bakıldığında sabit bir yük
uygulamak veya arada temas tanımladığımız bir
cisimle bastırmak sonuçları pek değiştirmemiştir.
Temas tanımlamak sonlu elemanlar yönteminde daha
zor olduğundan kapı dayanım analizlerinde sabit
yükleme daha fazla tercih edilmektedir.

2.
3.
4.
5.
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REÇİNE TRANSFER KALIPLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN MOTOR
KAPUTUNUN KOMPOZİT YAPI OPTİMİZASYONU
Murat Dal
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

ÖZET
Bu çalışmada Ford Cargo kamyonlarda kullanılan ve Reçine Transfer Kalıplama (RTK) metodu ile üretilen motor
kaputu tasarımı için yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Farklı kalınlık ve cam elyaf oranına sahip malzemelerin mekanik
özellikleri deneylerle belirlenmiştir. Bu özellikler kullanılarak yapılan sonlu elemanlar analizleri ile uygun kompozit
yapı belirlenmiştir. Analiz sonuçları araç üzerinde yapılan testler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelime : Motor Kaputu, Reçine Transfer Kalıplama, RTK, Kompozit Malzeme, Sonlu Elemanlar,
çekme/eğilme testleri,

ABSTRACT
In this paper, the study done for the hood design of new Ford truck is summarized. The Resin Transfer Molding (RTM)
method is used for the hood production. Material properties of different materials having different thickness and glass
fiber ratio are determined by experiments. Optimum composite configuration selection using finite elements method
and comparison of analyses with real tests is given.
Key Words : Hood, Resin Transfer Molding, RTM, Composite materials, Finite Elements, Tensile / Flexural tests

1.

GİRİŞ

Günümüzde çağdaş tüm ağır ticari araçlar tampon
bölgesi, motor kaputu, çamurluk vb. parçalarında
kompozit
malzeme
kullanmaktadırlar.
Kompozit
malzeme kullanmaktaki hedef amaçlar, düşük yatırım ve
parça maliyeti, paslanmazlık ve hafifliktir.
Cam elyaf takviyeli kompozit malzeme üretim
tekniklerinden biri de Reçine Transfer Kalıplama (RTK)
yöntemidir. Geleneksel kompozit malzeme imalat
yöntemi, açık kalıp ile el yatırması tekniğine
dayanmaktadır[1]. Bu yöntemin dezavantajları; imalat
sırasında ortama sağlığa zararlı stiren gazı yayılması,
işçilik kalitesinden dolayı üretim esnasında parçada hava
boşlukları kalması dolayısıyla düşük mukavemet, yüksek
işçilik maliyeti ve düşük seri üretim hızıdır.

Ford Otomotiv olarak yeni Cargo kamyon ile
uygulamaya aldığımız yeniliklerden biri de RTK imalat
yöntemidir. Bu yöntem mevcut Cargo imalatında
kullanılan el yatırma yöntemi yerine geçerek ürün
kalitesini artırmış, imalat hızını yükseltmiş ve sağlığa
uygun imalat şartları sağlamıştır.
Malzeme mekanik özellikleri, elyaf cinsine, kalınlığa ve
reçine bileşimine göre değişkenlik göstereceğinden
yapılacak sonlu elemanlar analizlerinde kullanılmak
üzere bir malzeme bilgisi veritabanı ihtiyaç olmuştur [2].
Bu amaçla bir dizi çekme ve eğilme testleri yapılmış, test
sonuçlarının kullanıldığı sonlu eleman analizleri ile kaput
kapama benzetim analizleri yapılmış ve analizler araç
üzerinde yapılan testlerle karşılaştırılmıştır.
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2.

Tablo 1. Malzeme testi yapılan numunelerin listesi

RTK TEKNİĞİ

Bu yöntemin temel prensibi, parça kalınlığını oluşturacak
kalıp boşluğunun takviye malzemesi ve reçine ile
doldurulmasıdır. Üretim adedi, yatırım maliyeti, parça
zorluğu vb. kriterlere uygun olarak üç RTK tekniği
vardır: Saf RTK, Vakum Takviyeli RTK ve Hafif TRK.

Numune kodu

Elyaf dizilişi

Kalınlık (mm)

A

2,3

Yeni Cargo araçlarda kullandığımız yöntem “Hafif RTK”
yöntemidir. Sistem, üretilecek parçanın iç ve dış yüzey
formlarına uygun iki kalıptan, reçinenin kalıp boşluğuna
basılabilmesi için gerekli enjeksiyon ünitesinden ve
kalıpları kenetlemek ve aynı zamanda da enjeksiyon
işleminin homojen olmasını sağlamak amacıyla bir
vakum ünitesinden oluşur. Şekil 1.

C

300/D3/300
300/D3/300
Biaxial
450/B5/450
Biaxial
300/D3/300
Biaxial
300/D3/300
450/B5/450
450/B5/450
450/B5/450
Biaxial
450/B5/450
Biaxial
450/B5/450
450/B5/450
Biaxial
300/D3/0
Biaxial
450/B5/450
Biaxial
0/D3/300
300/D3/0
Biaxial
PU
Biaxial
0/D3/300

B

D
E
F

Vakum pompası

TYPE RT
121
DANFOSS

G

1

34
1 5
0 6

3

34
1 65
0

Enjeksiyon makinası

2

Kalıp / Karşı Kalıp

Çözücü

Reçine

H

1. Kalıp Kapama
2. Reçine Enjeksiyon
3. Vakum yardımıyla reçine yayma

I
Şekil 1. Reçine Transfer Kalıplama için düzenek
RTK imalat yöntemleri ile ilgili geniş bilgi için “R.T.M.
Process”[1] kitabından, daha özet bilgi için ise
OTEKON’02 kongre kitabından[3] yararlanılabilir.

MALZEME TESTLERİ

Testler, malzemenin çekme (tensile) ve eğilme (flexural)
özelliklerini belirlemek için yapılmıştır.
Test yapılan malzemelerin listesi tablo 1 de verilmiştir:
Elyaf dizilişleri ve kalınlıklar seçilirken halen kullanılan
ve kullanılması olası bileşimler seçilmiştir. Kullanılan
elyaf tipleri ile bilgilere [1] ve [3] den ulaşılabilir
3.1. Çekme Testi: ISO 527-4 [4]
Ø
Ø
Ø
Ø

Test cihazı: INSTRON 4505
Test hızı: 2mm/dak
Numune boyutu: en 25 mm
uzunluk 250 mm
Uzama ölçülen uzunluk: 150mm

Yapılan çekme testlerinin sonuçları tablo 2. de verilmiştir

3,3
5,0
6,0
6,0

9,0

13,0

15,0

Tablo 2. Çekme testi sonuçları

A

Çekme
Modülü
(Mpa)
4167 (216*)

Çekme
Dayanımı
(Mpa)
55 (4)

B

5147 (571)

97 (14)

2,8 (0,4)

C

4924 (122)

86 (2)

2,6 (0,1)

D

3644 (106)

85 (4)

3,6 (0,4)

E

2656 (177)

53 (5)

2,6 (0,4)

F

3365 (425)

86 (10)

3,7 (0,7)

G

2855 (183)

43 (4)

3,3 (0,3)

H

3255 (200)

66 (3)

3,5 (0,3)

Kod
3.

2,3

Uzama(%)
2,1 (0,2)

*Parantez içindeki değerler standart sapma değerleridir.
“I” olarak kodlanmış olan PU’lı sandviç yapı numuneleri
hazırlanırken
kesme
esnasında
kompozit
yapı
zedelendiğinden elde edilen çekme ve eğilme test
sonuçları anlamlı çıkmamıştır. Bu sebeple bu sonuçlar
raporlanmamıştır.
Test sonuçlarına bakıldığında:
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malzeme mukavemetinde ve çekme modülünde
kalınlıktan ziyade % cam oranın etkili olduğu,
q biaxial elyaf eklenmesinin çekme mukavemetini
yaklaşık %70 artırdığı,
gözlenmiştir.
q

4.

UYGUN PİSTON SEÇİMİ

Motor kaputu, açık pozisyonda pistonlar tarafından
desteklenir. Kapama sırasında kaput üzerine
gelen
yükler: kendi ağırlığı, piston kuvvetleri ve kapama
kuvvetidir. Bu kuvvetlerin tanımları aşağıda verilmiştir:

3.2. Eğilme Testi: ISO 178 [5]
Ø
Ø
Ø

Test cihazı: INSTRON 4505
Test hızı: 5mm/dak
Numune boyutu: kalınlığa göre değişken[5]

b : Kuvvet kolu

b

Yapılan eğilme testlerinin sonuçları tablo 3 te verilmiştir.

F1

Tablo 2. Eğilme testi sonuçları

A

Eğilme
Modülü
(Mpa)
6613 (299*)

Eğilme
Dayanımı
(Mpa)
191 (13)

B

7868 (1806)

184 (18)

4,7 (1,4)

C

7586 (629)

179 (16)

3,1 (0,6)

D

8448 (894)

126 (20)

2,4 (0,3)

E

4731 (839)

105 (22)

3,0 (0,7)

F

4994 (678)

101 (19)

2,5 (0,5)

H

5593 (221)

108 (2)

2,6 (0,1)

Kod

G : Kaput ağırlığı

L

Uzama (%)

x : piston sayısı

G

3,3 (0,9)

F1 =

G*L
+ 50 N
b*x

Şekil 2. Piston itme kuvveti hesap yöntemi

*Parantez içindeki değerler standart sapma değerleridir.

Piston kuvveti: Pistonların, tasarlanan kaput ağırlığına
göre seçilen nominal itme kuvvetidir. Gerekli piston
kuvvetini hesaplama yöntemi Şekil 2 de gösterilmiştir:[6]

Test sonuçlarına bakıldığında:
q gerek mukavemet, gerekse modül değerleri
olarak çekme’deki değerlerden daha yüksek
q biaxial elyaf eklenmesinin eğilme mukavemetini
fazla etkilemediği,
gözlenmiştir.

Alternatif tasarımlı motor kaputu ağırlıkları gözönüne
alındığında iki farklı nominal kuvvette piston gerektiği
ortaya çıkmıştır: Ağırlığı 15±2 kg kaput için nominal
150N, ağırlığı 23±2 kg kaput için nominal 200N.

Resim 1. eğilme testi düzeneğini göstermektedir

Kapama kuvveti: Seçilen pistonlara ve kaput ağırlığına
göre değişen, kaputun kapanmaya başlaması için gereken
ilk kuvvettir. Bu kuvvet, burulma dayanımını ölçmek
amacıyla, kaputun dönme eksenine uzak köşesine
uygulanmıştır.
Kapama kuvveti uygulanan köşeye yakın olan piston
bağlantı noktasına, piston doğrultusunda ve pistonun itme
kuvveti kadar yük gelmektedir. Kaputun kapanmaya
başlaması, kuvvet uygulanan köşeye uzak olan pistonun
basmaya başlaması ile olur.
5.

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Motor kaputunun kullanım amacı; araç ön tarafının
korunması ve gerektiğinde servis imkanı sağlamak için
rahatça açılıp kapanmasıdır.

Resim 1. Eğilme testi

Burulma dayanımı, motor kaputunun kullanım şartları
altındaki
performansını
etkileyen
en
önemli
parametredir. Kaput köşelerden kapatılmaya çalışırken

289

burulmaya maruz kalmaktadır. Bu çalışmada kaput
optimizasyonu burulma dayanımları karşılaştırılarak
yapılmıştır.
Bilgisayar destekli analiz için gerekli olan sonlu
elemanlar modeli HyperMesh yazılımı kullanılarak
yapılmıştır. Modelde 11158 eleman ve 11595 düğüm
noktası bulunmaktadır. Şekil 3.
Dönme ekseni

x
y

6.

SONUÇLAR

6.1. Test Sonuçları
Testler, araç üzerinde uygulalan kuvveti okumak için
“Chatillion DFM 100” kuvvetölçer ve esnemeyi ölçmek
için cetvel kullanılarak yapılmıştır.
Ağırlığı tartılmış olan kaputun bir köşesinden kuvvetölçer
yardımı ile kaputa dik yönde çekme kuvveti
uygulanmıştır.(Resim 2). Diğer pistonun kapanmaya
başladığı andaki kuvvet kuvvetölçerden, kaput köşesinin
esnemesi ise cetvelden okunmuştur. Her test için en az
beş tekrar yapılmış ve ortalamaları verilmiştir.

Piston bağlantıları

Şekil 3. Motor kaputu sonlu elemanlar modeli
Model, araç eksen takımı y yönünde serbest dönme
ekseni oluşturan menteşe gövde bağlantılarından diğer
serbestlik derecelerinde kısıtlanmıştır. Ayrıca motor
kaputunun açılmasını kolaylaştıran ve kaputu açık
pozisyonda tutan pistonların doğrultusunda da yerel z
yönünde kısıtlanmıştır. Şekil 4.
Kapama kuvveti
Dönme ekseni

Resim 2. Esneme testi
Testi yapılan kaputların tanımı tablo 4 te verilmiştir.

z
Piston kuvveti

x

Tablo 4. Test yapılan motor kaputu tanımları
Kaput kodu /
Malzeme kodu

Şekil 4. Motor kaputu analizi sınır koşulları
Burulma dayanımını ölçmek amacıyla, iki yük durumu
için Nastran programı kullanılarak, doğrusal statik
analizler yapılmıştır:
Ø

köşeden kapama kuvveti altında esneme, ΔF

Ø

açık pozisyonda kendi ağırlığı altında esneme, ΔW

1/H

Köşeden kapama analizleri, yapılan testler ile
karşılaştırılmıştır. Kendi ağırlığı altında esneme
analizlerinden çıkan sonuçlar birinci tür analizlerden
çıkarılarak net esneme değerleri test sonuçları ile
karşılaştırılmıştır: Δnet = ΔF - ΔW
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2/I

3/ F

Elyaf dizilişi
300/D3/0
Biaxial
450/B5/450
Biaxial
0/D3/300
300/D3/0
Biaxial
PU
Biaxial
0/D3/300
450/B5/450
Biaxial
450/B5/450

Ağırlık
(kg)

22,8

15,4

14,2

Testler, 150N ve 200N olmak üzere iki farklı piston için
tekrarlanmıştır.Yalnız 3 nolu kaput için 200N’luk testler,
esneme aşırı olacağından yapılmamıştır. Test sonuçları
tablo 5 te özetlenmiştir.

Kaput
kodu
1
1
2
2
3

Tablo 5.. Test sonuçları
F piston
F kapama
(N)
(N)
200
74,7
150
42,6
200
112,4
150
82,5
150
100,9

7.

Esneme
(mm)
53
41
66
50
189

Sonlu elemanlar analizleri MSC Nastran yazılımı
kullanılarak yapılmıştır. Analizler iki modül için de ayrı
ayrı yapılmıştır. Kapama kuvveti olarak testlerdeki
kuvvetler kullanılmıştır. Piston kuvveti olarak, pistonun
bir miktar basmaya geçtiği göz önüne alınarak, nominal
değerden %10 fazla uygulanmıştır. Yalnızca son analizde
esneme fazla olduğundan pistonun basma miktarı da fazla
olmuştur. Bu analizde nominal kuvvetin %20 fazlası
alınmıştır.
Analiz modellerindeki kaput ağırlıkları, yoğunluk değeri
değiştirilerek, testteki ağırlıklara eşitlenmiştir. Ayrıca
testlerde ölçülen esneme, kaputun kendi ağırlığı altındaki
esnemeyi ölçmediğinden karşılaştırma yapılırken, kendi
ağırlığı altındaki esneme değerleri çıkartılmıştır. Analiz
sonuçları tablo 6 ve tablo 7 de verilmiştir:

Kaput
1
1
2
2
3

Fkapama
74,7
42,6
112,4
82,5
100,9

Eeğilme
5600
5600
7900
7900
5000

Δnet
60,0
46,7
67,8
56,7
207,5

Δtest
53
41
66
50
189

Eğilme modülü ile yapılan analizler, testlerle daha
yaklaşık sonuçlar vermiştir. Dolayısıyla burulma
dayanımında baskın olan davranış eğilme hareketidir.
Analiz sonuçları ile test sonuçları maksimum %12
yakınlıktadır.
Motor kaputu tasarımı olarak, hafif ancak kullanım
sırasında fazla esnemeden dolayı kırılma yada boya
çatlağına sebep olmayacak kadar burulmaya dayanımlı
bir tasarım seçilmelidir. Test ve analiz sonuçlarına
bakıldığında en uygun tasarım, kesit alanın PU köpük ile
artırıldığı ve 150N kuvvetli piston kullanıldığı tasarımdır.
Bu tasarımda ağırlık 15 kg olup esneme 50 mm dir.

TEŞEKKÜR
Test numunelerinin hazırlanmasında ve araç testlerinin
yapılmasındaki yardım ve destekleri için Ürün-Geliştirme
çalışanlarına teşekkür ederim.

% fark
+11,7
+12,2
+2,7
+11,8
+8,9

KAYNAKLAR

Tablo 7.. Çekme modülü ile yapılan analizlerin sonuçları
Kaput
1
1
2
2
3

Fkapama
74,7
42,6
112,4
82,5
100,9

Eçekme
3250
3250
5150
5150
3365

Δnet
91,0
70,3
89,9
74,9
333,1

Δtest
53
41
66
50
189

DEĞERLENDİRME

RTK ile üretilmiş değişik malzemelerle çekme ve eğilme
testleri yapılmış, test sonuçları kullanılarak yapılan sonlu
elemanlar analizleriyle motor kaputu için uygun
kompozit yapı belirlenmiştir. Ayrıca test sonuçları
gelecek sonlu elemanlar çalışmaları için bir veritabanı
oluşturmuştur.

6.2. Test Sonuçları

Tablo 6.. Eğilme modülü ile yapılan analizlerin sonuçları

2 nolu kaput analizlerinde MSC Nastran yazılımında
bulunan “kompozit yapı” özelliği kullanılmıştır. Elyaf
katmanı olarak “B” kodlu malzeme özellikleri
kullanılmıştır.

% fark
+42,0
+42,0
+26,6
+33,2
+43,3
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OTOMOBİL İÇİNDEKİ ISIL KONFOR ŞARTLARININ İNCELENMESİ
Ömer Kaynaklı, Muhsin Kılıç, Recep Yamankaradeniz
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
Makine Mühendisliği Bölümü, Görükle, BURSA

ÖZET
Bu çalışmada, yaz ve kış şartlarında otomobil içindeki ısıl konfor şartları incelenmiştir. Bu amaçla, otomobil içinde
ısıtma ve soğutma süreçlerinde gerçekleşen ısıl koşullar deneysel olarak tespit edilmiştir. Her iki süreçte de 1 saatlik
periyot gözönüne alınmış ve hava sıcaklığı, nemi ve hız değerleri ölçülmüştür. İnsan vücudu ile çevre arasında
gerçekleşen ısı ve kütle transferinin matematik modeli oluşturularak, otomobil içinde oluşan dikey sıcaklık profilinin ve
hava hızının konfor üzerindeki etkileri ve konfor indekslerinden memnun olamayanların oranının (PPD) değişimi
incelenmiştir. Bulgular grafikler ve tablolar yardımıyla sunularak elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, Isıl konfor, Hava hızı, Dikey yönde hava sıcaklık farkı
INVESTIGATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS IN AN AUTOMOBILE
ABSTRACT
In this study, thermal comfort inside an automobile under the summer and winter conditions was investigated. For
this reason, automobile interior thermal conditions during the heating and cooling period were determined. At these
processes, one-hour period was considered and air temperature, relative humidity and air velocity values were measured
in an automobile. A mathematical model of the heat and mass transfer between the body and its environment was
performed, and effects of vertical air temperature difference and air velocity on the thermal comfort, and variations of
predicted percentage of dissatisfied (PPD), which is one of the thermal comfort indices, were investigated. Results were
scrutinized and presented with graphical and table form.
Key Words: Automobile, Thermal comfort, Air velocity, Vertical air temperature difference
1. GİRİŞ
Isıl konforun önemli uygulama alanlarından biri de
otomobillerdir. İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını
ulaşım araçlarında geçirmektedir (Conceiçao ve ark.
2000). Seyahat süresince insanları rahatsız etmeyen,
sürüş güvenliğini bozmayan ısıl çevrenin sağlanması
oldukça önemlidir. Dış ortam koşulları değişken
olduğundan otomobillerde konforlu iç ortam şartlarının
sağlanması ve sürekliliğinin korunması önemli bir
problemdir.
Gelişen teknoloji ile birlikte artık bir çok taşıtta
klima standart donanım olarak bulunmaktadır. 2005
yılında ABD’de üretilen taşıtların %90’dan fazlasının
klimalı olacağı tahmin edilmektedir (Cisternino, 1999).

Şartlandırılan hava otomobil içine gönderildiğinde iç
hacimde üç boyutlu hava hızı, sıcaklık ve nem dağılımı
oluşur. İç hacimdeki hava akışı, menfezlerin yapısı ve
yerleştirilmesine,
hava
debisine
ve
yolcuların
pozisyonuna göre değişiklik gösterir (Lee ve Yoon,
1998). Ayrıca, otomobillerde insanların kapladığı hacim
ve iç hacimde sıcaklık asimetrisi büyüktür. Otomobil
içindeki ısıl konfor seviyesinin doğru olarak tespit
edilebilmesi için, iç ortam ısıl şartları hakkında doğru ve
hassas bilgilerin edinilmesi son derece önemlidir.
Bu çalışmada, ısıtma ve soğutma süreçlerinde
otomobil içinde gerçekleşen ısıl koşullar deneysel olarak
tespit edilmiştir. Otomobil içindeki ısıl şartların doğru ve
hassas olarak tespit edilmesi için birçok noktada sıcaklık,
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nem ve hava hızı ölçümleri yapılmıştır. Isıtma sürecinde
iç ortam sıcaklığı yaklaşık 0-26°C arasında, soğutma
sürecinde ise 63-29°C arasında değişmiştir. Her iki
süreçte de 1 saatlik periyot incelenmiş, ortalama hava
sıcaklığı, nemi ve bunun yanısıra iç hacimdeki dikey
sıcaklık profili çıkarılmıştır. İnsan vücudu ile çevre
arasında gerçekleşen ısı ve kütle transferinin matematik
modeli oluşturularak ısıtma ve soğutma süreçlerinde
otomobil içindeki ısıl koşulların konfor üzerindeki
etkileri incelenmiştir.

olmayanların yüzdesini veren PPD indeksi yaygın olarak
kullanılan ölçütlerdendir.

PMV = [0.303 exp(− 0.036M ) + 0.028]L

[(

PPD = 100 − 95 exp − 0.03353PMV 4 + 0.2179PMV 2

Scr = M − W − Qres − Qcr , sk

(1)

S sk = Qcr , sk − Qcv − Q rd − Qe

(2)

elde edilir. Burada Scr ve Ssk sırasıyla birim zamanda iç
bölme ve deride depolanan ısıl enerjileri, M vücutta birim
zamanda üretilen enerjiyi, W dış iş oranını, Qcr,sk iki
bölme arasındaki ısı geçiş oranını, Qcv, Qrd, Qe ve Qres
sırasıyla birim zamandaki taşınım, ışınım, buharlaşma ve
solunum kayıplarını göstermektedir. Vücutta depolanan
enerji, tabakaların sıcaklıklarının değişmesine neden olur.
Bu etki, aşağıda verilen denklemlerle ifade edilebilir.

dTcr
S cr AD
=
dt
(1 − α )mc p,b

(3)

dTsk
S A
= sk D
dt
αmc p ,b

(4)

)] (6)

Burada L vücut üzerindeki ısıl yüktür. PMV indeksi
Çizelge 1’de verilen ölçekle değerlendirilir.
Çizelge 1. PMV ölçeği
0 nötr
- 1 serince
+
- 2 serin
+
- 3 soğuk
+

2. MATEMATİKSEL MODEL
İnsan vücudu sürekli olarak enerji üreten
termodinamik bir sistem olarak düşünülebilir. Bu
sistemin düzenli işleyebilmesi için üretilen bu enerjinin
çevreye verilmesi gerekir. Isıl konfor için ilk şart, vücutla
çevre arasında enerji dengesinin kurulmasıdır ancak
enerji dengesi konfor için tek başına yeterli değildir
(Butera, 1998). Enerji dengesinin kurulduğu koşullar
içerisinde dar bir bölgede ısıl konfor sağlanmaktadır. Isıl
konfor hesaplamalarında yaygın olarak iki model
kullanılır. Fanger (1970) tarafından geliştirilen Sürekli
Rejim Enerji Dengesi Modeli vücudu bütün olarak ele
alır ve enerji depolamasını ihmal ederek vücut
sıcaklığının zamanla değişmediğini kabul eder. Gagge ve
ark. (1971) tarafından geliştirilen İki Bölmeli Anlık
Enerji Dengesi Modeli ise vücudu içiçe iki silidir (iç
bölme ve deri tabakası) olarak ele alır ve bu iki bölme
arasında ısı geçişinin olduğunu ve sıcaklıkların zamanla
değiştiğini kabul eder. İç bölme ve deri tabakası için
enerji dengesi denklemleri yazıldığında,

(5)

1
2
3

ılıkça
ılık
sıcak

PMV ve PPD indeksleri vücudun enerji dengesini
referans alan ölçütlerdir. Vücutla çevre arasında kurulan
enerji dengesi bozuldukça vücut üzerindeki ısıl yük
nedeniyle kişi rahatsız olacaktır. Ancak konforu, enerji
dengesinin yanında birçok faktör de etkilemektedir.
Özellikle otomobil gibi ısıtma ve soğutma yüklerinin
büyük olduğu ve iç hacmin diğer iklimlendirilen
mahallere (ofis, ev, vb.) göre küçük olduğu
uygulamalarda vücut üzerinde oluşabilecek yerel
konforsuzluklara da dikkat etmek gerekir. Genel olarak
yerel konforsuzluklar soğuk pencereden, sıcak
ısıtıcılardan, yerel taşınımla soğutmadan (cereyan etkisi),
sıcak veya soğuk döşeme ile temastan ve ayakla baş
arasındaki dikey sıcaklık farkından ileri gelebilir
(ASHRAE 1993).
Cereyan etkisi, insan vücudunun çeşitli bölgelerinde
hava akışı nedeniyle istenmeyen yerel soğumadır. İnsan
vücudu tümü gözönüne alındığında ısıl dengede olabilir,
fakat hava akımları vücudun belirli bir bölgesinde yerel
soğutmaya neden oluyorsa rahatsızlık verir. Ayrıca hava
akımı türbülans (çalkantı) şiddetinin (Tu), cereyan hissi
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Cereyan etkisine bağlı
olarak rahatsızlık hissedenlerin yüzdesi aşağıda verilen
eşitlikle ifade edilebilir.

PPD = 3.143(34 − Ta )(V − 0.05)0.622
+ 0.3696(34 − Ta )(V − 0.05)0.622 VTu

(7)

3. DENEYSEL PROSEDÜR

Burada Tcr ve Tsk sırasıyla iç bölme ve deri sıcaklığı, AD
DuBois çıplak vücut yüzey alanı, m vücut kütlesi, cp,b
vücudun özgül ısısı ve α deri kütlesi oranıdır.
Isıl konfor algısı diğer fizyolojik duyumlar gibi
niteliksel olarak değerlendirilir. Konfor algısını
sayısallaştırmak amacıyla birtakım indeksler türetilmiştir.
Ortamın bir grup insan tarafından nasıl algılandığını
gösteren PMV indeksi ve bu ortamdan memnun

Kış ve yaz şartlarında yürütülen deneylerde standart
ısıtma ve soğutma sistemi devreye alınarak otomobil
içinde ısıtma ve soğutma süreçlerindeki ısıl şartlar tespit
edilmiştir. Otomobil içerisinde 16 noktada hava sıcaklığı,
4 noktada bağıl nem ve 8 noktada hava hızı ölçümü
alınmıştır. Ölçüm noktalarının şematik gösterimi Şekil
1’de verilmiştir. Sıcaklık ölçümlerinde Şekil 2’de
gösterilen bilgisayar destekli termoelemanlar kullanılmış
ve veriler 3 saniye aralıkla kaydedilmiştir. Bağıl nem ve
hava hızı ölçümlerinde ise Şekil 3’de gösterilen cihaz
kullanılmıştır.
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8 adet ön ve 8 adet arka bölgeye olmak üzere toplam
16 noktada konumlandırılan termoelemanlarla otomobil
içindeki sıcaklık dağılımı hassas bir şekilde
belirlenmiştir. Sıcaklıkların zamanla değişimi elde
edildiği gibi iç hacimde oluşan dikey yönde hava
sıcaklığı farklılıkları da çıkarılmıştır. Isıtma ve soğutma
süreçlerinde elde edilen deneysel bulgular ileride detaylı
olarak irdelenmiştir.

altına park edilen otomobil, sadece güneş ışınımının
etkisiyle yaklaşık 63°C sıcaklığa kadar ısınmıştır. Bu
esnada iç ortamın bağıl nemi %45’den %10’a düşmüştür.
Daha sonra klima devreye alınarak soğutma süreci
incelenmiştir. Bu süreçte iç hacmin ortalama sıcaklığı
63°C’den 29°C’ye inmiş, bağıl nemi ise %10’dan %34’e
çıkmıştır. Bağıl nemdeki artışın nedeni olarak, havanın
soğuması ve sürücüden kaynaklanan ter ve solunum
yoluyla ortama buhar ilavesi gösterilebilir. Şekil 4 ve
5’den görüldüğü gibi, her iki süreçte de ayak ve baş
seviyelerindeki hava sıcaklıkları arasında önemli farklar
vardır.

Şekil 3. Testo 454 veri toplam ünitesi (a) hız probu
(b) nem probu

Şekil 1. Otomobil içindeki ölçüm noktaları

Şekil 2. Hava sıcaklığı ölçümünde kullanılan bilgisayar
destekli termoelemanlar
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Kış ve yaz şartlarında yürütülen deneylerde ısıtma ve
soğutma süreçlerinde otomobil iç hacim sıcaklığındaki
değişim Şekil 4 ve 5’de verilmiştir. Kış şartlarında dış
ortam sıcaklığı yaklaşık olarak 0°C’dir ve bu nedenle
ısıtma sürecinin başında otomobil iç sıcaklığı bu
değerden başlamaktadır. Yaz şartlarında ise güneşin

Şekil 4. Isıtma sürecinde otomobil içindeki hava
sıcaklığının değişimi (a) ön bölge (b) arka bölge
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Şekil 6. Baş ile ayak arasındaki hava sıcaklığı farkı ile
memnun olmayanların oranının değişimi (ASHRAE
1993)

Şekil 5. Soğutma sürecinde otomobil içindeki hava
sıcaklığının değişimi (a) ön bölge (b) arka bölge

Şekil 7. Isıtma sürecinde baş ile ayak arasındaki hava
sıcaklığı farkının memnun olmayanların oranına etkisi

Dikey yöndeki hava sıcaklığı farkı ısıl konforu
etkileyen faktörlerdendir. Deneklerle yapılan deneysel
çalışmalarda, memnun olamayanların yüzdesi, baş ve
topuklar arasındaki sıcaklık farkının fonksiyonu olarak
elde edilmiştir. Denekler ısıl duyumları ile ilgili kişisel
tepkilerini belirtmişler ve sonuçlar Şekil 6’da
gösterilmiştir. Bu nedenle otomobillerde ortalama
sıcaklıkla birlikte dikey yöndeki sıcaklık dağılımına da
dikkat etmek gerekir.
Hava dağıtımının homojen ve düzgün olması dikey
sıcaklık farkından kaynaklanan rahatsızlığı minimuma
indirecektir. Otomobil içinde ön ve arka bölgede sırasıyla
ısıtma ve soğutma süreçlerindeki memnun olmayanların
yüzdesinin değişimi Şekil 7 ve 8’de görülmektedir.

Şekil 8. Soğutma sürecinde baş ile ayak arasındaki hava
sıcaklığı farkının memnun olmayanların oranına etkisi
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Çizelge 2’de sürücü üzerinde ölçülen hava hızı
değerleri verilmiştir. Hava sıcaklığından sonra hava hızı,
vücutla çevre arasında taşınımla ısı geçişini etkileyen en
önemli parametredir (Höppe ve Martinac, 1998). Bu
nedenle vücut üzerindeki hava hızının belirlenmesi son
derece önemlidir.
Çizelge 2. Vücut üzerinde ölçülen yerel hava hızları
Bölge
Baş
Gövde
Sağ omuz
Sol omuz
Sağ diz
Sol diz
Sağ ayak
Sol ayak

şiddetine bağlı olarak gerekli ortam sıcaklıklarının tespiti
oldukça önemlidir. Şekil 11’de maksimum %10 PPD
değeri için üç farklı türbülans şiddetinde simülasyondan
elde edilen hava hızı değerleri verilmiştir. Doğal olarak
hava sıcaklığı artıkça, hızının da artabileceği ve türbülans
şiddeti arttıkça aynı rahatsızlık değeri için daha düşük
hava hızlarına gereksinim duyulduğu verilen şekilden
görülmektedir.

Hava hızı (m/s)
0.25
0.13
0.25
0.35
0.30
0.12
0.60
0.75

Otomobil
iç
hacmi
diğer
iklimlendirme
uygulamalarına göre göreceli olarak küçük olduğundan
şartlandırılan havanın dağıtımı düzgün olmalı, yüksek
hızlardan ve vücuda direkt çarpmasından mümkün
mertebe kaçınılmalıdır. Vücut üzerindeki hava hızı kadar
türbülans (çalkantı) şiddeti de önemlidir. Havanın sabit
hızda olmasıyla çalkantılı olması konforu farklı etkiler.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda çalkantılı hava
akımlarının daha rahatsız edici olduğu saptanmıştır
(ASHRAE 1993, Fountain ve Arens 1993). Hava hızının
memnun olmayanların oranına etkisi Şekil 9’da
verilmiştir. Türbülans şiddetinin etkisi ise Şekil 10 ile
verilmiştir. Hava sıcaklığının rahatsız olanların yüzdesi
üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.

Şekil 10. Farklı hava hızlarında türbülans şiddeti ile
memnun olmayanların yüzdesinin değişimi

Şekil 11. Farklı türbülans şiddeti için insanların en fazla
%10’unun rahatsız olacağı hava hızı değerleri
5. SONUÇ

Şekil 9. Farklı ortam sıcaklıklarında ortalama hava hızı
ile memnun olmayanların yüzdesinin değişimi
Dolayısıyla ortam sıcaklığı ile vücut üzerindeki hava
hızı arasındaki fonksiyonun belirlenmesi ve çalkantı

Bu çalışmada, ısıtma ve soğutma süreçlerinde
otomobil içindeki ısıl koşullar incelenmiştir. Isıl konforun
değerlendirilmesinde, sadece ortalama ortam sıcaklığının
yeterli olmadığı, dikey yöndeki sıcaklık farkı ve vücut
üzerindeki hava hızının da etkili olduğu vurgulanmıştır.
Deneylerde, otomobil içinde ön ve arka bölgede sıcaklık
ölçümleri yapılarak baş ve ayak arasındaki hava sıcaklık
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farkları elde edilmiştir. Bunun yanısıra vücut üzerindeki
yerel hava hızı ölçümleri yapılmıştır. Vücutla çevre
arasındaki ısı-kütle transferinin de matematik modeli
oluşturularak, ölçüm parametreleri modele girilmiştir.
Vücudun enerji dengesinin yanında dikey yönde sıcaklık
farkının getirdiği rahatsızlık da modele ilave edilerek kış
ve yaz şartlarında otomobil içindeki konfor şartları
incelenmiştir. Her iki süreçte de ön bölgedeki sıcaklık
farkı ve bundan kaynaklanan rahatsızlık daha fazla
olmaktadır. Özellikle soğutma sürecinin ilk dakikalarında
otomobil iç sıcaklığı çok yüksek olduğundan başla ayak
arasındaki sıcaklık farkı da çok fazladır. Bu nedenle
PPD, yüksek değerlerden başlamakta ancak süreç
ilerledikçe azalmakta ve %10’un altına düşmektedir.
Isıtma sürecinde ise başlangıçta sıcaklık farkı çok yüksek
olmamasına karşın süreç ilerledikçe fark artmakta daha
sonra (yaklaşık 15. dakikadan itibaren) azalmaktadır.
Ancak özellikle ön bölgede sıcaklık farkının 6°C’nin
altına inmemesinden dolayı PPD %40 mertebesinde
kalmıştır.
Hızlı ısıtma ve soğutma açısından büyük miktardaki
havanın iç hacme gönderilmesi vücut üzerinde
rahatsızlığa neden olabilmektedir. Cereyan olarak
adlandırılan bu etki, hava hızının yanısıra hava akımının
türbülans şiddeti ile de değişmektedir. Hava hızı ve
türbülans şiddeti arttıkça rahatsızlık hissi de artmaktadır.
Bu nedenle şartlandırılan havanın direkt olarak sürücü ve
yolcular üzerine çarpmadan mahale verilebilmesi son
derece önemlidir. Bu sorun, menfez sayısı, boyutu ve
yerleştirilmesi ile ilgili düzenlemelerin yapılmasıyla
büyük oranda giderilebilir.
Gelişen iklimlendirme anlayışı çerçevesinde sıcaklık
ve nemin yanısıra ısıl konforu etkileyen ikincil faktörlerin
de dikkate alınmasıyla daha konforlu ve güvenli bir sürüş
ortamı oluşturulabilir.

e
rd
res
sk

buharlaşma
ışınım
solunum
deri
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SEMBOLLER
AD
cp
L
m
M
PMV
PPD
Q
S
t
T
Tu
V
W
α

DuBois yüzey alanı, m2
özgül ısı, kJ/(kgK)
vücut üzerindeki ısıl yük, W/m2
vücut kütlesi, kg
birim zamanda metabolik ısı üretimi, W/m2
tahmini ortamla oy
memnun olmayanların oranı
ısı geçiş oranı, W/m2
birim zamanda depolanan ısıl enerji, W/m2
zaman, saniye
sıcaklık, °C
türbülans (çalkantı) şiddeti
hava hızı, m/s
birim zamanda yapılan dış iş, W/m2
deri kütle oranı

Höppe, P., and I. Martinac. 1998. Indoor climate and air
quality. Int. Journal of Biometeorol, 42: 1-7.
Lee, S.J., J.H. Yoon. 1998. Temparature field
measurement of heated ventilation flow in a vehicle
interior. Int. J. Vehicle of Design, 19 (2): 228-243.

Alt indisler
a
hava, ortam
cr
vücudun iç bölmesi
cv
taşınım
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ÖZET
İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını ulaşım araçlarında geçirmektedirler. Ulaşım araçlarında konfor
koşullarının sağlanması, bireysel rahatlıkla birlikte sürüş güvenliğini de artırmaktadır. Bu çalışmada, ısıtmalı ve
ısıtmasız sürücü koltuklarının otomobil içindeki konfor şartlarına etkisi incelenmiştir. Vücutla çevresi arasındaki ısıl
etkileşim için temel ısı-kütle transferi denklemlerinden, vücuttaki fizyolojik tepkiler için ampirik bağıntılardan
yararlanarak simülasyonun temel aşamaları oluşturulmuştur. Modele, vücutla çevre arasında gerçekleşen taşınım ve
ışınımla olan ısı geçişinin yanısıra iletim de dahil edilerek geliştirilmiştir. Vücutla otomobil iç ortamı arasındaki ısı ve
kütle geçişini simüle eden denklemler literatürde yer alan deneysel verilerden yararlanarak çözülmüştür. Vücuttan
çevreye olan ısı kayıpları, vücudun ortalama ve çeşitli kısımlarının sıcaklıkları ve ısıl duyumun ısıtma sürecinde
değişimi her iki koltuk modeli için elde edilmiştir. Sonuçlar grafikler yardımıyla sunularak irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Isıl konfor, Otomobil, Isıtmalı sürücü koltuğu
EVALUATION OF HEATED DRIVER SEAT WITH RESPECT TO THERMAL COMFORT
ABSTRACT
People spend an important period of their life in transportation vehicles. Thermal comfort conditions have been
supplied in the transportation vehicles raise both comfort of occupants and driving safety. In this study, effects of heated
and unheated driver seat on the thermal comfort conditions were investigated in an automobile. Fundamental heat-mass
equations for thermal interactions between the body and environment, empirical relations that express physiological
reactions of body were used in the simulation. Prepared model was developed of convective and radiative heat transfer
together with conductive. Simulated equations of heat and mass transfer between the body and interior environment of
automobile were solved to benefit from the available experimental data in the literature. Heat losses from the body to
environment, temperatures of mean body and body segments, and thermal sensation changes with time were computed
in the warm-up period both seats. Results were presented with graphical form and analyzed.
Key Words: Thermal comfort, Automobile, Heated driver seat
1. GİRİŞ
İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını ulaşım
araçlarında geçirmektedirler (Conceiçao ve ark. 2000).
Ulaşım araçlarında konforlu olma arzusu ve bu yönde
yürütülen çalışmalar gelişen teknoloji ile sürekli olarak
artmaktadır.
Bu
kapsamda
değerlendirildiğinde
otomobiller, ısıl konforun önemli ancak bir o kadar da zor
uygulama alanlarından biridir. Otomobil içindeki ısıl
konfor şartları için genel olarak, yazın klimadan, kışın ise

motor soğutma suyu ısısından yararlanılır. Üretici
firmalar, tüketicilerin talepleri doğrultusunda otomobil
içindeki ısıl konfor şartlarının iyileştirilmesi ve daha
konforlu bir sürüş için yeni teknolojiler denemektedir.
Otomobil içindeki ısıl şartların iyileştirilmesi amcasıyla
yürütülen araştırmalar, insanların konforlu olma
arzusunun tatmininin yanısıra sürüş güvenliğini de
artırdığından bir kat daha önem kazanmaktadır (Lee ve
Yoon 1998, Daanen ve ark. 2003).
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Gelişen iklimlendirme anlayışı çerçevesinde,
şartlandırılan havanın bireye yakın bir bölgeye
gönderilmesi ve ortamın bireysel kontrolünün sağlanması
gerekmektedir (Fanger 2001). Bu işlem, mahalin
tamamının ısıl konfor şartlarında tutulabilmesi için
verilen uğraştan daha kolay olacaktır.
Bireysel konforu tatmin etmek için yapılan
uygulamalardan biri de ısıtmalı sürücü koltuklarıdır.
Soğuk bir kış gününde ısıtma sisteminin çalıştırılıp
ortamın konfor şartlarına ulaşması zaman almaktadır.
Özellikle son yıllarda yakıt ekonomisi kaygılarıyla
üretilen küçük hacimli otomobillerde motordan soğutma
suyuna aktarılan ısı da az olmaktadır. Kısa süreli
seyahatlerde otomobilin içi konfor şartlarına ulaşamadan
seyahat sona ermektedir. Isıtmalı sürücü koltuklarında,
koltuğun vücutla temas eden yüzeylerinden faydalanarak
sürücüyü konfor şartlarına mümkün olduğunca hızlı
ulaştırmak ve böylece hem bireysel konfor hem de sürüş
güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada, vücutla çevre arasındaki ısı-kütle
transferinin ve vücut fizyolojisinin çevresel koşullara
verdiği tepkilerin matematik modeli oluşturulmuştur.
Otomobil içinde ısıtma sürecinde, vücutla çevresi
arasında gerçekleşen ısı ve kütle transferinin, vücudun
çeşitli kısımlarının sıcaklıklarının ve ısıl duyumun
(TSENS) zamanla değişiminin incelenebilmesi için
oluşturulan model, anlık enerji dengesi modeli temel
alınarak hazırlanmıştır. Taşınım ve ışınım ısı kayıplarına
iletimin de dahil edilmesiyle geliştirilen model,
literatürde yer alan deneysel verilerden yararlanarak
çözdürülmüştür. Çok soğuk kış koşullarında ısıtmalı ve
ısıtmasız sürücü koltuklarının, vücuttan çevreye olan ısı
kayıpları, vücut sıcaklıkları ve konfor hissi üzerindeki
etkileri incelenmiştir.
2. MATEMATİKSEL MODEL
Deriden çevreye taşınım ve ışınım yollarıyla olan ısı
kaybı aşağıda verilen eşitlik yardımıyla hesaplanabilir.
T − To
Qcv + Q rd = sk
(1)
Rt
Burada, vücut üzerindeki giysilerden ve hava
tabakasından kaynaklanan toplam ısıl direnci gösteren Rt,
R
Rt = Rcl + a
(2)
f cl
olarak ifade edilir. Burada Rcl, giysileri oluşturan kumaş
ve aralarındaki hava tabakalarının direncidir. Ra ise çevre
havasının direncidir ve,
1
Ra =
(3)
hcv + hrd
eşitliğiyle hesaplanabilir. Giysiler, vücuttan çevreye olan
ısı geçişine olduğu gibi kütle geçişine de direnç oluşturur.
Terin buharlaşması suretiyle olan ısı geçişine gösterilen
toplam direnç,

Re,t = R e,cl +

R e, a

(4)
f cl
eşitliğiyle ifade edilir. Burada Re,cl ve Re,a sırasıyla giysi
tabakasının ve çevre havasının buharlaşmayla ısı geçişine
gösterdiği direnç olup aşağıda verilen eşitlikler
yardımıyla bulunabilir (McCullough ve ark. 1989).
R
Re,cl = cl
(5)
i cl LR

1
(6)
hcv LR
Eşitlik (5) ve (6)’da verilen LR, Lewis Oranı olarak
adlandırılıp olağan iç çevre koşullarında 16.5 °C/kPa
olarak alınabilir (ASHRAE 1989) veya vücudun ortalama
deri sıcaklığına bağlı ifadesi kullanılabilir (Burch ve ark.
1991b).
15.15(T sk + 273.15)
LR =
(7)
273.15
Vücut üzerindeki giysilerden kaynaklanan ısıl ve
buharlaşma direnci hakkında daha kapsamlı bilgi için
McCullough ve ark.’na (1989) başvurulabilir.
Isıl konforla ilgili birçok uygulamada vücuttan
iletimle olan ısı kaybı ihmal edilebilmektedir. Ancak
otomobillerde insanlar oturma pozisyonunda olduğundan
vücudun önemli bir kısmı katı yüzeyle temas halindedir
ve bu kısımlarda iletimle ısı geçişi söz konusudur
(Huizenga ve ark. 2001, Burch ve ark. 1991b).
Otomobillerde vücut, çok soğuk veya sıcak yüzeylerle
doğrudan irtibatta olduğundan iletimi ihmal etmek büyük
hatalara neden olabilir.
Otomobillerde vücudun temasta olduğu üç önemli
yüzey vardır. Bunlardan ikisi vücudun koltukla temasta
olduğu oturma ve dayanma bölgeleri, üçüncüsü ise
direksiyonla temas eden ellerdir. Bu üç bölgeden de
vücuttan çevreye olan ısı geçişi taşınım ve ışınım
yollarıyla olmayıp iletimledir. Taşınım ve ışınıma
iletimin de dahil edilmesiyle kullanılan modelin prensip
şeması Şekil 1’de verilmiştir.
Re,a =

Şekil 1. Vücutla çevre arasındaki ısıl direnç devresi
(Burch ve ark. (1991 b)’den uyarlanmıştır)
Bu modelde iç bölme ve derideki enerji depolanması
ve buna bağlı olarak birim zamandaki sıcaklık değişimi
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dikkate alındığından, bu bölmeler ısıl yüklü olarak
adlandırılır.
Vücutla çevre arasında iletimle gerçekleşen ısı geçişi
W biriminden aşağıda verilen eşitlikle hesaplanabilir.
k
Qcd = cl Acd (T sk − Tcl ,c,o )
(8)
x cl
Burada kcl ve xcl sırasıyla giysinin ısı iletim katsayısı ve
kalınlığı, Tcl,c,o giysinin katı yüzeyle temas eden kısmının
dış yüzey sıcaklığıdır. Şekil 1’de görüldüğü gibi Tcl,c,o
aynı zamanda giysiyle katı yüzey arasındaki, ara yüzey
sıcaklığı (Tint) olarak da nitelendirilir.
İç Bölme ve Derideki Enerji Dengesi
İki bölmeli modelde anlık enerji dengesi vücudun iç
bölmesi ve deri tabakası için yazıldığında,
C  dT 
S cr = cr  cr  = M − W − Q res − Qcr , sk
(9)
AD  dt 

C sk  dTsk 

 = Qcr , sk − Qcd − Qcv − Q rd − Qe (10)
AD  dt 
elde edilir. Burada Scr ve Ssk sırasıyla birim zamanda iç
bölme ve deride depolanan ısıl enerjileri göstermektedir.
Birim zamanda depolanan enerji, her bölme için sıcaklık
değişimine neden olur. Bu etki aşağıda verilen eşitliklerle
ifade edilir.
dTcr
S cr AD
(11)
=
dt
(1 − α )mc p,b
S sk =

dTsk
S A
= sk D
dt
αmc p ,b

(12)

Tablo 1. Isıl duyum (TSENS) ölçeği
±
±
±
±
±

0
1
2
3
4
5

rahat, konforlu
biraz rahatsız fakat kabul edilebilir
rahatsız ve hoşa gitmeyen
çok rahatsız
sınırlı ölçüde dayanılabilir
dayanılmaz

3. ÇALIŞMA BULGULARI
Burch ve ark.’nın (1991a,b) çok soğuk kış
koşullarında otomobil içindeki ısıl konfor şartlarını
incelediği çalışmalarında, ısıtmalı ve ısıtmasız sürücü
koltukları için, koltuğun vücutla temasta olduğu
kısımların sıcaklıklarını tespit etmiştir. İlgili çalışmada,
soğuk kış koşullarında otomobilin standart ısıtma sistemi
devreye alınarak, otomobil iç hacim ve yüzey
sıcaklıklarının değişimi incelenmiştir. Şekil 2’de bu
süreçte otomobil içindeki ortalama hava ve ışınım
sıcaklıklarının değişimi görülmektedir. Deney esnasında
dış ortam sıcaklığı yaklaşık –20°C’dir. Otomobilin
içindeki yüzeyler daha geç ısındığından, ortalama ışınım
sıcaklığı hava sıcaklığından birkaç derece daha düşüktür.
Yine aynı süreçte, koltuğun sürücü ile temasta olduğu
oturma ve dayanma bölgelerinin sıcaklıkları ise sırasıyla
Şekil 3 ve 4’de verilmiştir. Vücutla koltuk arasındaki
iletimle olan ısı geçişi hesaplamalarında bu değerler
kullanılmıştır.

Isıl Duyum
Sıcaklık sayısal olarak ifade edilmesine karşın, ısıl
konfor algısı diğer fizyolojik duyumlar gibi niteliksel
olarak değerlendirilir. Çevrenin bir grup tarafından
fizyolojik değerlendirmesini sayısallaştırmak amacıyla
birtakım indeksler türetilmiştir. Bunlar arasında en yaygın
kullanılanlardan biri ısıl duyum (TSENS) indeksidir.
TSENS esas olarak ortalama vücut sıcaklığına göre
tanımlanmış bir konfor ölçütüdür. Ortalama vücut
sıcaklığının aldığı değere göre ölçüt, aşağıda verilen
eşitliklerden biri kullanılarak hesaplanır ve Tablo 1’de
verilen 7 noktalı ölçeğe göre değerlendirilir.

TSENS = 0.4685(Tb − Tb,c )
TSENS =

4.7η e (Tb − Tb,c )
(Tb,h − Tb,c )

TSENS = 4.7η e + 0.685(Tb − Tb,h )

Tb < Tb,c

(13)

Tb,c ≤ Tb ≤ Tb,h (14)
Tb,h < Tb

Şekil 2. Isıtma sürecinde otomobil iç ve dış ortam
sıcaklıklarının değişimi (Burch ve ark. 1991b)

(15)
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Şekil 3. Isıtmalı ve ısıtmasız koltuk için vücutla koltuğun
oturma bölgesi ara yüzey sıcaklığının değişimi (Burch ve
ark. 1991b)

Tablo 2. Simülasyonda kullanılan eşitlikler*
Ta = 0.0014 t3 – 0.108 t2 + 3.39 t – 20.17

0 ≤ t ≤ 30

(16)

Trd = 0.94 Ta – 1.38

0 ≤ t ≤ 30

(17)

t ≤ 10
t > 10

(18)
(19)

t ≤ 15
t > 15

(20)
(21)

t≤1
t > 10

(22)
(23)

t≤1
1 < t < 10
t ≥ 10

(24)
(25)
(26)

Oturma Bölgesi
Isıtmalı koltuk için

Tint = -16 + 7.7 t
Tint = 61
Isıtmalı olmayan koltuk için

Tint = 41 (1 – exp(– t/4)) – 20
Tint = 20 + 0.367 (t – 15)
Dayanma Bölgesi
Isıtmalı koltuk için

Tint = -20 + 30 t
Tint = 45 (1 – exp(– (t – 1) / 4.5)) + 10
Isıtmalı olmayan koltuk için

Tint = -20 + 30 t
Tint = 14.6 (1 – exp(– (t – 1) / 5)) + 10
Tint = 22.2 + 0.065 (t – 10)
*

(Burch ve ark., 1991b)
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vücudun sırt bölgesi kütlesinin oturma bölgesine göre
biraz daha büyük ve sırttaki giysilerin daha fazla
olması gösterilebilir.

Şekil 4. Isıtmalı ve ısıtmasız koltuk için vücutla
koltuğun dayanma bölgesi ara yüzey sıcaklığının
değişimi (Burch ve ark. 1991b)
Şekil 5. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için
vücudun oturma bölgesi ortalama deri sıcaklığının
değişimi

Analizlerde, vücudun ürettiği ısı oranı 136 W (∼
75 W/m2), ısıtma sürecinde otomobil içindeki izafi nem
0.35 (Burch ve ark., 1991b), giysinin ısıl direnci 1 clo
ve vücut sıcaklıklarının başlangıç değeri olarak nötr
sıcaklıklar (Tsk,n = 33.7 °C, Tcr,n = 36.8 °C) alınmıştır.
Simülasyonda kullanılan diğer eşitlikler Tablo 2’de
verilmiştir.
Şekil 5’de hem normal hem de ısıtmalı sürücü
koltuğu için simülasyondan elde edilen vücudun
oturma bölgesi sıcaklıkları yer almaktadır. Başlangıçta
otomobilin yüzeyleri oldukça soğuk olduğundan deri
sıcaklığı ani olarak azalmakta ancak daha sonra
artmaktadır. Isıtma olmayan koltukta vücut deri
sıcaklığı sürekli olarak azalırken, ısıtmalı koltukta
yaklaşık olarak ilk beş dakika azalmakta daha sonra ise
koltuk sıcaklığının artmasıyla artmaktadır. Benzer bir
durum vücudun dayanma yeri yani sırt bölgesi içinde
geçerlidir (Şekil 6). Isıtma olmayan koltukta deri
sıcaklığı başlangıçta azalmakta daha sonra, ısı dengesi
sağlandığından sıcaklık yaklaşık olarak sabit
kalmaktadır. Isıtmalı koltukta ise Şekil 4 veya eşitlik
(22) ve (23)’den görülebildiği gibi dayanma yeri
sıcaklığı hızlı bir şekilde arttığından deri sıcaklığı da
sürekli olarak yükselmektedir. Ancak dayanma yerinin
maksimum sıcaklığı, oturma yeri sıcaklığından daha
düşük olduğundan (Şekil 3 ve 4) bununla paralel olarak
sırt bölgesi sıcaklığı da vücudun oturma bölgesi
sıcaklığından daha düşüktür (Şekil 5 ve 6). Ancak
burada vücudun oturma ve dayanma bölgesi
sıcaklıklarının kişiyi rahatsız edecek seviyeye
çıkmamasına dikkat etmek gerekir. Isıtma olmayan
koltuk için elde edilen veriler incelendiğinde sırt
sıcaklığındaki düşüşün vücudun oturma bölgesi
sıcaklığına göre daha az olduğu görülür. Sırt deri
sıcaklığındaki düşüş 0.4°C iken oturma bölgesi deri
sıcaklığındaki düşüş 3.3°C’dir. Bunun nedeni olarak,

Şekil 6. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için
vücudun dayanma bölgesi ortalama deri sıcaklığının
değişimi
Vücudun ortalama deri sıcaklığının ısıtma süreci
boyunca değişimi Şekil 7’de görülmektedir. Ortalama
deri
sıcaklığı,
insanın
konforunu
gösteren
parametrelerden biri olduğundan önemli bir
büyüklüktür. Otomobilin iç hacmi başlangıçta soğuk
olduğundan vücut duyulur ısı geçiş mekanizmalarıyla
(iletim, taşınım ve ışınım) büyük miktarda ısı
kaybetmektedir. Devreye alınan ısıtma sistemi
nedeniyle iç hacim sıcaklığı zamanla arttığından,
ortalama deri sıcaklığı başlangıçta azalmakta daha
sonra artmaktadır. İncelenen süreç boyunca vücudun
ortalama deri sıcaklığının indiği minimum değer
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düşüktür. Dayanak yerinin maksimum sıcaklığı 45 °C
olup oturma yerinin maksimum sıcaklığından daha
düşük olduğundan bu bölgedeki ısı kazancı da daha az
olmaktadır.

koltuğun ısıtılması durumunda 30.3 °C iken
ısıtılmaması durumunda ise 29.6 °C’dir. Bu iki
durumda, deri sıcaklıkları arasındaki fark, süreç
ilerledikçe artmaktadır.

Şekil 7. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için
vücudun ortalama deri sıcaklığının değişimi

Şekil 8. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için
vücudun oturma bölgesiyle koltuk arasındaki ısı geçişi

Şekil 8’de simülasyondan elde edilen, vücudun
oturma bölgesi ile koltuk arasındaki ısı geçiş oranı
görülmektedir. Başlangıçta 106 W gibi oldukça yüksek
olan vücuttan koltuğa olan ısı geçişi, koltukla deri
arasındaki sıcaklık farkının azalmasıyla düşmektedir.
Isıtmalı olmayan koltukta incelenen süreç boyunca,
azalan bir eğimde de olsa sürekli olarak vücuttan
koltuğa iletimle ısı kaybı söz konusudur. Isıtmalı
koltukta ise yaklaşık 6. dakikaya kadar vücuttan
koltuğa ısı geçişi (ısı kaybı) olurken daha sonra ısı
geçişi negatif değerler almakta yani koltuktan vücuda
ısı geçişi (ısı kazancı) olmaktadır. Çünkü bu dakikadan
itibaren koltuğun oturma bölgesinin yüzey sıcaklığı
deri sıcaklığını aşmakta ve ısı geçişi yön değiştirerek
koltuktan vücuda yönelmektedir. Koltuktan vücuda
olan ısı geçişi 60 W değerine kadar artmakta daha
sonra ani olarak azalma eğilimine geçmektedir.
Koltuğun ara yüzey sıcaklığını veren Şekil 3’den
görüldüğü gibi 10. dakikaya kadar artan sıcaklık daha
sonra sabitlenmektedir. 10. dakikadan itibaren koltuk
yüzey sıcaklığının sabit kalması ve deri sıcaklığının
artması nedeniyle sıcaklık farkı azaldığından ısı geçişi
de azalmaktadır. Koltuğun dayanma yeri ile vücut
arasındaki ısı geçişini veren Şekil 9 incelendiğinde ise
benzer sonuçların burada da elde edildiği görülür. İlk
dakikalarda dayanak yeri sıcaklığı çok düşük
olduğundan vücuttan olan ısı kayıpları oldukça
yüksektir ancak ilerleyen dakikalarda koltukla vücut
arasındaki sıcaklık farkı azaldığından ısı kaybı da
azalmaktadır. Isıtmalı koltukta ise 2. dakikaya
varmadan dayanak yeri sıcaklığı sırt deri sıcaklığını
aştığından vücut, iletimle ısı kaybedememekte aksine
kazanmaktadır. Ancak dayanak yerinde, koltuktan
vücuda olan ısı geçişi oturma yerine göre daha

Şekil 9. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için
vücudun dayanma bölgesiyle koltuk arasındaki ısı
geçişi
Şekil 10’da ısıtmalı olmayan sürücü koltuğu için
vücudun tamamından taşınım ve ışınım (Qcv + Qrd) ve
iletim, taşınım ve ışınım (Qcd + Qcv + Qrd) ısı
kayıplarının değişimi verilmiştir. Isıtma sürecinin
başlangıcında otomobilin iç hacmi ve yüzeyler çok
düşük sıcaklıkta olduğundan, vücuttan çevreye oldukça
yüksek miktarda ısı kaybı olmaktadır. Otomobilin iç
sıcaklığı zamanla arttığından, ortalama deri ile ortam
arasındaki sıcaklık farkı azalmakta ve bu da vücuttan
olan ısı kayıplarını azaltmaktadır. Sürecin sonlarına
doğru deri ve koltuk sıcaklıkları birbirine
yaklaştığından iletimle ısı kaybı azalarak taşınım ve
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ışınıma nazaran daha küçük mertebede kalmıştır.
Isıtmalı sürücü koltuğu için elde edilen sonuçları veren
Şekil 11 incelendiğinde ise, yine sürecin ilk
dakikalarında ısı kayıplarının yüksek olduğu ancak
deriden olan toplam duyulur ısı kaybının (Qcd + Qcv +
Qrd), ısıtılmayan koltuğa göre daha hızlı azaldığı
görülmektedir. Yaklaşık 6. dakikada koltuktan vücuda
olan ısı geçişi pozitif değerler almakta ve bu dakikadan
itibaren deriden olan toplam duyulur ısı kaybı,
koltuğun ısıtmalı olmasından dolayı daha düşük
değerlerdedir.

ortalama vücut sıcaklığını referans alan TSENS ölçütü
yaklaşık olarak 0’dan başlayarak ısıtmalı sürücü
koltuğu için –0.8, ısıtma olmayan koltuk için ise –1
değerine kadar düşmektedir. İlerleyen dakikalarda
ortam sıcaklığının artmasıyla ısı kayıpları azalmakta ve
vücut sıcaklıkları arttığından TSENS artmakta yani
ortam daha konforlu algılanmaktadır.

Şekil 12. Isıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltukları için ısıl
duyumun değişimi
4. SONUÇ

Şekil 10. Isıtmalı olmayan sürücü koltuğu için deriden
olan toplam ısı kayıplarının değişimi

Bu çalışmada, otomobil içinde ısıtma sürecinde
ısıtmalı ve ısıtmasız sürücü koltuğunun konfor algısına
etkisinin incelenebilmesi için ilk olarak vücutla çevre
arasındaki ısıl etkileşimin matematik modeli
kurulmuştur. Modele iletimle olan ısı kayıp ve
kazançları da dahil edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmış ve vücutla çevre arasında gerçekleşen
duyulur ve gizli ısı geçişinin, vücudun sıcaklık
düzenleme mekanizmasının ve ısıl duyumun
simülasyonu oluşturulmuştur.
Geliştirilen simülasyon yardımıyla, her iki koltuk
için vücuttan olan ısı kayıpları, vücut sıcaklıkları ve ısıl
duyum indeksinin ısıtma sürecindeki değişimi elde
edilmiştir. Sürecin ilk dakikalarında vücudun oturma,
dayanma bölgesi ve ortalama deri sıcaklıkları azalırken
daha sonra ortam sıcaklığının yükselmesiyle
artmaktadır. Ancak ısıtmalı koltukta hem vücut
sıcaklıkları çok fazla düşmemekte hem de daha kısa
süreçlerde sıcaklık artışı gerçekleşmektedir. Oturma
bölgesi için ısıtmalı koltukta yaklaşık 5. dakikadan
itibaren vücut deri sıcaklığı artmaya başlarken klasik,
ısıtmalı olmayan koltukta ise incelenen süreç içinde
artma eğilimi gözlenmemiştir. Vücudun oturma bölgesi
sıcaklığı tüm süreç boyunca sürekli olarak
azalmaktadır. Isı kayıpları ise, doğal olarak ısıtmalı
koltukta daha düşüktür. Hatta oturma bölgesinde
yaklaşık 6., dayanma bölgesinde ise yaklaşık 2.
dakikadan itibaren koltuktan vücuda ısı geçişi söz

Şekil 11. Isıtmalı sürücü koltuğu için deriden olan
toplam ısı kayıplarının değişimi
Şekil 12’de ortamın nasıl algılandığını gösteren
TSENS indeksinin süreç boyunca değişimi verilmiştir.
Başlangıçta, vücuttan olan toplam ısı kaybının vücutta
üretilen ısıdan fazla olması nedeniyle vücut sıcaklıkları
(iç bölme ve deri tabakası) ve bu değerlere bağlı olan
ortalama vücut sıcaklığı azalmaktadır. Bu nedenle
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konusudur. Hem ısı kayıplarının düşük olması hem de
vücut sıcaklıklarının daha yüksek olması, kişinin ısıl
konfor algısını olumlu yönde etkilemektedir. Isıtmalı
koltukta 13. dakikadan itibaren TSENS artarken,
ısıtmalı olmayan koltukta bu artış 17. dakikada
başlamıştır. Sürecin sonunda TSENS’in ulaştığı
değerler, ısıtmalı koltukta –0.39 iken ısıtmalı olmayan
koltukta –0.72’dir.
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ÖZET
Otobüslerde insanların konfor şartlarında seyahat edebilmesi için kış aylarında ısıtma gerekli olduğu gibi yaz
aylarında da klima gereklidir. Bu çalışmada, yaz aylarında seyahat eden bir yolcu otobüsünün kliması için toplam ısı
kazançları hesaplanmıştır. Havanın buharlaştırıcıda soğutulması neminin alınması ve havanın otobüs içine gönderilerek,
otobüs iç şartlarına kadar ısınması olayları psikrometrik diyagramda gösterilerek otobüs kliması için gerekli toplam
hava miktarı hesaplanmıştır. Otobüs kliması için kullanılan soğutma tesisatının kompresör, buharlaştırıcı ve
yoğuşturucu kapasiteleri ayrıca belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler : İklimlendirme, otomotiv endüstrisi, taşıt kliması, ısıl konfor.
INVESTIGATION INTO AIR CONDITIONING UNIT ON BUSES
ABSTRACT
Air conditioning is necessary for busses especially in summer as we need heating in winter. In this study, air
conditioning calculation has been done for the buses which travel during summer. Cooling of air in evaporator taking
humidity of air out and sending air up to indoor conditions of the bus by using in psikrometric diagram are calculated.
Capacities of condenser, evaporator and compressor are calculated for the air conditioning of the bus.
Keywords : Air conditioning, automotive industry, vehicle air-conditioning, thermal comfort.
1.

GİRİŞ
Yolcu taşıtlarının mekanik soğutma cihazları ile
donatılması ve bu sistemlere ait maliyet, performans ve
uygulama konuları üzerinde araştırmalar ve iyileştirmeler
yapılması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Pek çok
klima sisteminde olduğu gibi taşıt iklimlendirme sistemi
de değişen ortam şartlarında taşıt içindeki yolculara
uygun bir soğutma temin etmelidir. Soğutma yükü genel
olarak dış hava sıcaklığı ve nemi, yolcu sayısı vegereken
temiz hava miktarı ve güneş ışınımı faktörlerinden
etkilenmektedir. Bu faktörler bütün ortamlardaki değişik
yol şartlarında ve taşıtın farklı hız ve doğrultudaki
hareketlerinde de değişmelere uğramaktadır. Güneş
altında asfalt bir yolun sıcaklığı 70°C’a kadar
yükselebilir. Bu ise yoldan araca geçen ısı miktarlarını
arttırır. Ağaçlık bölgede hareket eden taşıtlar, kumluk ve
kayalık bölgelere göre daha az ışınıma maruzdur [1].
Taşıt hareketi esnasında ön, yan ve arka camlardan gelen

güneş ışınımı da hareket doğrultusu ile devamlı değişir.
Duran veya yavaş hareket eden şehir trafiğinden hızlı
şehir dışı trafiğine kadar taşıt hızındaki değişmelerde
soğutma yükünün karşılanmasını etkiler.
2.

OTOBÜS KLİMASI
Otobüs klima sistemleri diğer taşıtlardakine
nazaran gerek soğutma yüklerinin tespiti, gerekse
havalandırma, donanım yerleri ve tahrik sistemleri
açısından farklılıklar gösterir. Şehir içinde çalışan bir
otobüsün soğutma yükünün tespiti oldukça güçtür.
Çalışma hattına ve zamanına bağlı olarak, oturan yolcu
sayısı yanında ayakta duran yolcu sayısının fazla olması
ve sayılarının değişiklik göstermesi, duraklarda ön ve
arka kapıların açılması ve açık kalma sürelerinin
değişmesi ısı yükünün tespitini zorlaştırır. Taşıta olan ısı
geçişi ise taşıtın izolasyonuna bağlıdır. Fakat bu
parametre toplam soğutma yükünü çok az etkiler.
Şehirlerarası otobüslerde maksimum yolcu sayısının daha
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az ve belirli olması, kapıların açık kalma sürelerinin az
olması nedeniyle soğutma yükü daha azdır ve kolay tespit
edilebilir.
Hava Dağıtım Sistemi :
Otobüslerde
soğutulmuş
hava
tavandan
dağıtıldığından değişik akış menfezleri kullanılır. Bazı
otobüslerde tavan boyunca delikli levhalar üzerinden
hava dağıtılır, bazı sistemlerde ise her yolcuya yönelik
hava çıkışları bulunmaktadır. Tavandan dağıtım sistemi
ısıtma amacıyla da kullanılmaktadır. Ancak, ısıtmanın
döşeme kanallarından yapılması önemlidir. Ayrıca tavan
dağıtma sisteminde yüksekliğin azalması ve hacim kaybı
önemli olabilir. İdeal olarak taşıtta kullanılacak havanın
%30’u dış atmosferden alınmalı, %70’i ise taşıt içinde
sirküle edilmelidir [1].
Donanım Yerleri :
Otobüs iklimlendirme sistemi için önemli
özelliklerden biri, otobüs dizaynını da etkileyen
unsurlardan biri olan yer sorunudur. Normal olarak uygun
şekilde yeteri kadar hacim bulmak zor olmaktadır.
İklimlendirme sisteminin bütün bileşenlerinin ekonomik
olduğu kadar hafif olması ve tekerlek yüküne bağlı olarak
uygun şekilde yerleştirilmeleri gerekmektedir. Günümüz
otobüsleri iklimlendirme sistemlerinde alüminyum
gövdeli kompresörler ve bazılarında da alüminyum
buharlaştırıcı ve yoğuşturucular kullanılmaktadır. Ayrıca
ağırlıktan ve boyuttan tasarruf etmek için yüksek hızlı
bazen F22 kullanılan kompresörlere gidilir. Yüksek hızlı
kompresörler motor ve kompresör arasında otomatik hız
değiştirici kullanmaksızın doğrudan motordan tahrik
edilirler.
Otobüste kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı
ve hava sirkülasyon fanlarından ibaret iklimlendirme
sisteminin tamamı döşeme altında veya tavanda veya
kompresör ve yoğuşturucu döşeme altında, buharlaştırıcı
ve fanlar tavanda olacak şekilde yerleştirilebilir. Bazı
şehiriçi otobüslerde soğutma biriminin kompresör ve
yoğuşturucudan ibaret yüksek basınç tarafı kısmen
tavanda kısmen döşeme altında yerleştirilir.
Döşeme altı sistemlerinin şehirlerarası çalışan
otobüslerde pek çok yararı vardır. Otobüs ağırlık
merkezini yere yaklaştırması, hava kanallarının kolay
yerleştirilmesi ve kısa olması ve tavandaki sisteme
nazaran daha sessiz olması sayılabilir. Bu sistemin
sakıncası özellikle uzun mesafeler arasında çalışan
otobüslerde kıymetli sayılabilecek bagaj hacmini
kullanmasıdır.
Ayrık yerleştirme sistemi, buharlaştırıcısının
üstte bulunması nedeniyle daha az bagaj hacmi kullanır.
Yoğuşturucunun üstte bulunması durumunda ise soğutma
havası daha serin olacak ve yoğuşturucu üzerinde daha az
toz ve kir birikecektir. Otobüs üzerinde bir şişkinlik
yaratan ayrık sistem yükseklik ile kısıtlıdır. Bu sistemde
kompresörün kendisi döşeme altında bulunur.

Tahrik :
İklimlendirme sisteminin tahriki için en genel
uygulama ayrı bir benzin veya dizel motorunun
kullanılmasıdır. Soğutma kompresörünün verimli
çalıştığı, otobüsün esas güç kaynağından bağımsız olan
bu uygulamada yardımcı motor, buharlaştırıcı fanlarını
tahrik edecek elektrik motorlarına enerji sağlayan
jeneratörü de tahrik edecek kadar, büyük güçte olmalıdır.
Ayrı bir tahrik motorunun kullanılması ilk yatırım, ikinci
bir motorun bakım giderleri, daha fazla ağırlık ve hacim
getirmesi nedeniyle yerini taşıt ana motorundan tahrikli
sistemlere
bırakmaktadır.
Ana
motor
tahrikli
sistemlerinin bu yararlarına karşın sakıncaları da
bulunmaktadır. Soğutma kompresörleri ana motora bağlı
olduğunda soğutma kapasitesi motor hızına bağlı olarak
değişir. Rölanti hızlarında kapasite çok düşüktür, buna
karşın yüksek hızlarda çok büyük olabilir. Bazı
uygulamalarda ise daha derli toplu ve hafif olan
hidrostatik sistem kullanılmaktadır. Hidrolik motor ve
soğutma fanlarını içeren 15000 kcal/h soğutma kapasiteli
tipik bir sistem yaklaşık 300 kg ağırlıkta olmasına karşın
bağımsız tahrikli sistem 600 kg’a kadar ağırlaşabilir.
Otobüs hızına bağlı olmadan oldukça üniform bir
kompresör hızı elde etmek için otomatik transmisyon
kullanılmalıdır. Bu durumda rölanti hızlarda dahi
kompresör maksimum hızın 0.50-0.60’ı kadar bir hızda
çalışabilir. Soğutma kapasitesini ayarlamanın bir yolu
otomatik kapasite kontrol donanımlı normalden daha
büyük deplasmanlı kompresörler kullanmaktır. Düşük
motor (kompresör) devirlerinde deplasmanın tamamı
kullanılır, yüksek devirlerde ise kapasite otomatik olarak
azaltılır.
Taşıt motorundan tüm gücün isteneceği
durumlarda, kompresör ve motor arasında kullanılacak
kavrama ile kompresör devreden çıkartılabilir. Detaylı
tahrik ve kavrama dizaynı gerektiren bazı uygulamalarda,
gaz pedalına bağlı bir anahtarla soğutma kompresörü ve
genellikle yoğuşturucu fanları tam gaz durumunda devre
dışı bırakılır [1,2].
3. ISI KAZANÇLARININ HESABI
Dış yüzey ısı taşınım katsayısının hesabı
hd=5.7+3.8xV amprik formülünden bulunabilir [1,2].
Otobüsün hızı V=120 km/h=33.33 m/s
hd=5.7+3.8 x 33.33 = 133.75 W/m2°C
Transfer edilen ısı enerjisi miktarı Q=U.A.∆T+A.D.J
ifadesi ile hesaplanabilir.
1. Tavandan gelen ısı yükü
Otobüsün dış uzunluğu : 10.81 m
Dış genişlik
: 2.5 m
Tavan alanı
: 27 m2
Sıcaklık farkı
: 8°C
Tavan; 1.2 mm çelik saç, 40 mm cam yünü, 5 mm
formikadan oluşmuştur.
Tavan toplam ısı geçiş katsayısı : 0.8762 W/m2°C
Q1=0.8762x27x8=189.3 W
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Kuzey yönünde : 57.88 W/m2
Güney yönünde : 40.51 W/m2

2. Yan yüzeylerden gelen ısı yükü
a) Camlardan gelen ısı yükü
Cam alanı
: 13.196 m2
Camın toplam ısı transfer katsayısı : 6.945 W/m2°C
Q2a=13.196x6.945*8=733.17 W

Camlar için gölgelenme faktörü
Yüzey yutma katsayısı

: 0.7
: 0.5 [3,4].

a) Tavandan ışınım yoluyla ısı kazancı
Q6a=0.5x27x694.5=9375.75 W
b) Yan yüz batı tarafı camlarından ışınımla ısı kazancı
Q6b=0.7x6.6x445.64=2058.85 W

b) Saç kısımdan gelen ısı yükü
Saç kalınlığı
: 1.2 mm
Hava boşluğu
: 20 mm
İzolasyon
: 40 mm (camyünü)
Toplam ısı geçiş katsayısı : 0.5267 W/m2°C
Dış uzunluk
: 16.81 m
Yükseklik
: 2.06 m
Saç yan yüzey toplam alanı
: 27 m2
Q2b=0.5267*27*8= 113.76 W

c)

Yan yüz doğu tarafı camlarından ışınımla ısı kazancı
Q6c=0.7x6.6x40.51=187.17 W

d) Ön camdan olan ışınımla ısı kazancı
Q6d=2.64x57.875=152.79 W
e) Arka camdan olan ışınımla ısı kazancı
Q6e=0.7x2.034x40.51=57.68 W

3. Ön yüzden gelen ısı yükü
a) Camdan gelen ısı yükü
Ön cam alanı
: 2.64 m2
Ön camın toplam ısı transfer katsayısı : 6.945 W/m2°C
Q3a=2.64x6.945*8=146.68 W

f)

Yan yüz saç kısımlardan ışınımla ısı kazancı (batı)
Q6f=0.5x13.5x445.64=3008.05 W

g) Yan yüz saç kısımlardan ışınımla ısı kazancı (doğu)
Q6g=0.5x13.5x40.51=273.45 W

b) Saç kısımdan gelen ısı yükü
Toplam ısı geçiş katsayısı
: 0.926 W/m2°C
Ön yüz saç yüzey toplam alanı
: 2.01 m2
Q3b=0.926*2.01*8= 113.76 W

7. İnsanlardan gelen ısı kazancı
Oturan bir kişinin attığı duyulur ısı miktarı : 63.66 W
Oturan bir kişinin attığı gizli ısı miktarı
: 52.09 W
Otobüsteki en fazla insan sayısı
: 44
Q7=44x115.75=5093 W

4. Arka yüzden gelen ısı yükü
a) Camdan gelen ısı yükü
Arka cam alanı : 2.034 m2
Ön camın toplam ısı transfer katsayısı : 6.945 W/m2°C
Q4a=2.034x6.945*8=113.009 W

8.

Aydınlatmadan gelen ısı kazancı
Q8=57.88 W

Toplam Isı Kazançları :
QT=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6+Q7+Q8≅21960 W

b) Motordan gelen ısı yükü
Motor bölmesi hacim sıcaklığı
: 60°C (kabul)
Toplam ısı geçiş katsayısı
: 0.7732 W/m2°C
Yüzey alanı
: 5.57 m2
Q4b=0.7732*5.57*(60-30)=129.20 W

QT≅23250 W olarak emniyet payıyla kabul edilebilir.
4.

5. Tabandan gelen ısı yükü
Bagaj bölmesi hacim sıcaklığı
: 40°C (kabul)
Taban alanı
: 27 m2
Taban; 2.5 cm muşamba ve 150 mm kadranlı tahtadan
oluşmuştur.
Tavan toplam ısı geçiş katsayısı : 0.8762 W/m2°C
Q5=0.926x27x(40-30)=250.02 W
6.

Işınımla gelen ısı yükü
Işınımla ısı kazancı çeşitli enlem derecesinde
çok farklı değerler alır. Türkiye için 40° kuzey enlemi
göz önüne alınarak hesaplar yapılabilir.
Haziran ayı ortalama için gelen ışınım miktarları :
Yatay yüzeye
: 694.5 W/m2
Batı yönünde
: 445.64 W/m2
Doğu yönünde : 40.51 W/m2

PSİKROMETRİK DİYAGRAM
ARACILIĞIYLA SİSTEM HESAPLARI

Havanın buharlaştırıcıdan geçirilmesi ve otobüs
içine gönderilmesi psikrometrik diyagramda Şekil 1’de
gösterilmiştir. Bu diyagramda; D dış havayı, I iç havayı,
K
karışım
havasını,
A
karışım
havasının
buharlaştırıcıdan çıkış noktasını, ψ duyulur ısı oranını, φ
izafi nemi, TK kuru termometre sıcaklığını, [KA] karışım
havasının
buharlaştırıcıda
soğutulmasını,
[AI]
buharlaştırıcıdan çıkan havanın sabit duyulur ısı oranı
boyunca ısınarak otobüsün ısı kazançlarını karşılamasını
göstermektedir. Sistem hesapları aşağıdaki pratik
değerler kabul edilerek yapılmıştır.
Dış hava sıcaklığı
Dış hava izafi nemi
İç hava sıcaklığı
İç hava izafi nemi
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: 38°C
: 0.55
: 30°C
: 0.50

olarak alınmış ve soğutma çevriminin lnP-h diyagramı
Şekil 2’de gösterilmiş ve hesaplamalar yapılmıştır [5,
6,7,8]. Sistemde dolaşan soğutucu akışkan miktarı, mS

Qd
ψ=
Qd + Qg

Qb
34890
=
≅ 789.5 kg / h
h1 − h 4 198.41 − 154.21

Burada, Qd duyulur ısıyı, Qg ise gizli ısıyı göstermektedir
[5].

mS =

Qg=52.11x44=2293 W

olarak bulunabilir.

Qd=QT-Qg=23250-2293=20957 W

ψ=

Qd
20957
=
= 0.90
Q d + Q g 23250

VT mahale gönderilecek toplam hava miktarı olup,
aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

VT =

QT
23250
=
≅ 5200 m 3 / h
ρ(h1 − h A ) 1.2x (17.68 − 13.96)

Şekil 2. Soğutma çevriminin lnP-h diyagramı.
Kompresörün iç (izentropik) verimi 0.75 alınarak
kompresörün gerçek çıkış şartları, h2,

h 2 = h1 +

h 2s − h 1
= 206.43 W olarak tespit edilebilir.
ηİK

Kompresör işi, WK,

WK =

= 9875 W ≅ 10 kW olarak bulunur.

Şekil 1. Psikrometrik diyagramda işlemlerin gösterimi.
VD insanların temiz hava ihtiyacı için gerekli
olan dış hava miktarını göstermektedir. Bir insan için
temiz hava ihtiyacı 30 m3/h olarak alınabilir [4].
VD=44x30=1320 m3/h
Sirkülasyon eden iç hava miktarı V1
V1=VT-VD=5200-1320=3880 m3/h olarak bulunur.
Buharlaştırıcının soğutma yükü Qb
Qb=VT.ρ.(hK-hA)≅34890 W olarak tespit edilir.
5.

SOĞUTMA DEVRESİNİN HESAPLANMASI

Yoğuşturucu sıcaklığı
Buharlaştırıcı sıcaklığı
Aşırı kızdırma
Soğutucu akışkan

: 50°C
: 15°C
: 5°C
: F-22

m S (h 2 − h 1 ) 789.5x (206.43 − 198.41)
=
0.75x 0.90x 0.95
η İK .η mK .η kK

Yoğuşturucudan atılan ısı miktarı, Qy,
Qy=mS.(h2-h3)=789.5x(206.43-154.21)=41228 W olarak
tespit edilir. Soğutma sisteminin şematik gösterimi Şekil
3’te verilmiştir.
6. VÜCUTLA ÇEVRESİ ARASINDAKİ ISIL
ETKİLEŞİM
Bu çalışmada, ayrıca, yaz şartlarında araç
içindeki ısıl çevrenin sürücü ve yolcular üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Araç içindeki sıcaklık değişimine
ve zamana bağlı olarak vücuttan çevreye olan duyulurgizli ısı kayıpları, vücut sıcaklıkları (iç bölme ve deri),
deri ıslaklığı ve ısıl konfor ölçütlerinin değişimi
hazırlanan simülasyon yardımıyla elde edilmiştir. Vücutla
çevre arasındaki ısıl etkileşimin modellenmesinde Gagge
ve ark. (1971) tarafından geliştirilen iki bölmeli anlık
enerji dengesi modeli kullanılmıştır [9].
İki bölmeli anlık enerji dengesi modelinde insan
vücudu iç içe iki silindir olarak ele alınmaktadır ve iç
silindir, iskelet, kaslar ve iç organları, dış silindir ise deri
ve ona bağlı dokuları (deri tabakasını) simgelemektedir.
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Bu model, vücudun iç bölmesinin ve deri tabakasının
anlık ısıl enerji depolamasını dikkate alarak bu
tabakaların sıcaklıklarının zamanla değiştiğini kabul eder.
Isıl model her biri bir bölmenin ısıl dengesini gösteren,
birbirine bağlı iki denklemle ifade edilir. Anlık enerji
dengesi, iç bölme ve deri tabakası için yazılırsa;

Scr = M − W ± Q res ± Qcr ,sk

(1)

Ssk = ±Qcr ,sk ± C ± R − E sk

(2)

elde edilir. Burada M, vücudun metabolik enerji
üretimini; W, kaslar tarafından yapılan mekanik işi; Qres,
solunum yoluyla çevreye olan ısı geçişini; Qcr,sk, iç bölme
ve deri tabakası arasındaki ısı geçişini; C ve R terimleri
sırasıyla deriden çevreye olan taşınım ve ışınım yoluyla
olan ısı geçişlerini ve Esk, deriden olan toplam
buharlaşma kaybını göstermektedir. Vücudun iç bölmesi
ve deri tabakasında depolanan enerjiyi gösteren Scr ve Ssk,
bu bölmelerde anlık sıcaklık değişimlerine neden
olmaktadır. Bu etki,

(
)
dTsk / dθ = Scr .A D / (α.m.c p, b )

dTcr / dθ = Scr .A D / (1 − α).m.c p, b

Burada, fcl giysi alan faktörü, hcv ve hrd sırasıyla taşınım
ve ışınımla olan ısı geçiş katsayıları, Tcl giysi yüzeyi
ortalama sıcaklığı, Ta ve

ışınım sıcaklıklarıdır.
Taşınım katsayısının belirlenmesi için kişinin
pozisyonu (oturma veya ayakta), aktivitesi ve bulunduğu
ortamdaki hava hızı gibi şartların bilinmesi
gerekmektedir. Taşıtlarda insanlar genelde oturma
pozisyonundadırlar ve bu konumda vücudun ürettiği
enerji miktarı için literatürde verilen değerler genelde 60115 W/m2 aralığında değişmektedir [10,11,12]. Işınımla
ısı geçiş katsayısı için iç ortamlarda yeterli hassasiyeti
veren 4.7 W/(m2K) değeri alınmış, oturma pozisyonu için
taşınımla ısı geçiş katsayısı hesabında ise aşağıda verilen
eşitlik kullanılmıştır [10].
h c = 8.3V 0.6
(7)
Terin deriden buharlaşmasıyla olan ısı kaybı (Esk),
salgılanan terin buharlaşması (Ersw) ile doğal difüzyon
(Edif) sonucu olan ısı kayıplarının toplanmasıyla
hesaplanabilir,
E sk = E rsw + E dif
& rsw h fg + [(1 − w rsw )0.06E max ]
= m

(

(3)
(4)

Trd* sırasıyla ortam ve ortalama

)

Maksimum buharlaşma potansiyelini gösteren Emax,
derinin tamamının ıslak olması durumunda gerçekleşir ve
aşağıda verilen denklem yardımıyla hesaplanabilir,
(psk − pa )
E max =
1
R e,cl +
f cl h e

denklemleriyle ifade edilir [10].

Vücut üzerindeki giysi grupları ve aralarındaki hava
katmanlarının ısıl ve buharlaşma dirençleri, çevreye olan
ısı ve kütle geçişini kısıtlamaktadır. Giysi yalıtımı
genellikle clo biriminde ifade edilir ve 1 clo = 0.155
m2K/W’dır. Giysinin buharlaşmayla olan ısı geçişine
gösterdiği
direnç
(Re,cl),
aşağıdaki
formülden
hesaplanmıştır,
R e,cl = R cl / (i cl LR )
Burada, icl giysinin buhar geçirgenlik verimidir
ve iç ortamlarda genellikle kullanılan giysiler için 0.34,
LR lewis oranı olup 16.5°C/kPa alınabilir [10,13].
Solunum yoluyla olan duyulur ve gizli ısı
kayıplarının toplamı ise aşağıda verilen eşitlikle
bulunmuştur.
& res .[c p,a .(Tex − Ta ) + h fg .( Wex − Wa )] / A D
Q res = m

Şekil 3. Soğutma devresi prensip şeması.
Vücuttan çevreye taşınım ve ışınımla olan ısı geçişi
aşağıda verilen denklem yardımıyla bulunabilir,

C = f cl h cv (Tcl − Ta )

(

R = f clh rd Tcl − Trd*

)

6.1. ISIL KONFORUN BELİRLENMESİ
İki bölmeli modelde yaygın olarak kullanılan
ölçütlerden biri ısıl duyum (TSENS) indeksidir.
Bu ölçüt,
(5)
soğuk ve sıcak ortamlar için –5 ile +5 arasında toplam 11
noktalı sayısal ölçeğe dayanmaktadır. (6)
TSENS için +5
dayanılmaz ölçüde sıcak, +4 çok sıcak, +3 sıcak, +2 ılık,
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+1 ılıkça, 0 nötr, -1 serince, -2 serin, -3 soğuk, -4 çok
soğuk, -5 dayanılmaz ölçüde soğuk şartlarını
göstermektedir. TSENS, ortalama vücut sıcaklığına göre
tanımlanmış bir ısıl konfor ölçütü olup değeri,
TSENS = 0.4685(Tb − Tb,c )
Tb < Tb,c
(19)

deri sıcaklıkları başlangıç değerlerine oldukça
yaklaşmışlardır. 0.5°C/dk azalma periyodu için ise iç
bölme ve deri sıcaklıklarının ulaştığı minimum değerler
sırasıyla 37.3°C ve 36.4°C olup başlangıç değerlerinden
oldukça büyüktür.

TSENS = 4.7ηev (Tb − Tb,c ) /(Tb, h − Tb,c ) Tb,c≤Tb≤Tb,h(20)
TSENS = 4.7ηev + 0.685(Tb − Tb, h )

Tb,h < Tb

(21)

bağıntılarıyla belirlenir.
Yaz koşullarında güneşin altına park edilen bir
taşıtın iç sıcaklılığı 60-70°C sıcaklığa kadar
çıkabilmektedir [14,15]. Bu nedenle hesaplamalarda araç
iç sıcaklığının başlangıç değeri olarak 65°C alınarak
soğutma sisteminin performansına göre dakikada 0.5°C
ve 1°C lineer bir sıcaklık düşüşü olduğu ve iç hacim
sıcaklığının 22°C’ye ulaştığında bu değerde sabit
tutulduğu kabul edilmiştir. Bu süreçte iç ısıl koşulların
vücut üzerindeki etkileri tespit edilmiş ve sonuçlar
grafikler yardımıyla verilerek sonuçlar yorumlanmıştır.
Karşılaştırmanın daha rahat yapılabilmesi için soğutma
sürecindeki araç iç hacim sıcaklığının hem 0.5°C/dk hem
de 1°C/dk değişimi için elde edilen veriler aynı şekil
üzerinde gösterilmiştir. Hesaplamalarda giysilerin ısıl
direnci yazlık bir giysiye denk gelen 0.5 clo alınmıştır. İç
ortamın bağıl nemi, çevresel şartlara ve taşıttaki yolcu
sayısına bağlı olarak oldukça değişkenlik göstereceğinden
hesaplamalarda ortalama bir değer olarak %40 alınmıştır.
Vücudun ürettiği metabolik enerji ise 70W/m2 kabul
edilmiştir.

Şekil 5. Soğutma sürecinde vücudun deri tabakası
sıcaklığının zamanla değişimi
Şekil 6’da vücuttan olan ısı kayıplarının
değişimi tüm ısı geçiş mekanizmaları gösterilerek
verilmiştir. İlk dakikalarda ortam sıcaklığı yüksek
olduğundan çevreden vücuda duyulur bir ısı geçişi
(taşınım + ışınım) söz konusudur. Bu esnada vücut
çevreyle ısı dengesi kurabilmek için ter üretimini
artırmakta ve gizli ısı kayıpları ani olarak artmaktadır.
Yaklaşık 100 W/m2 değerine kadar çıkan gizli ısı
kayıpları, iç hacim sıcaklığının azalması ve vücudun
duyulur olarak da ısı kaybetmesi nedeniyle düşmektedir.
Şekil 6 incelendiğinde (C+R) eğrisinin yaklaşık 42.
dakikaya kadar lineer olarak arttıktan sonra sabit kaldığı
görülmektedir. Çünkü 42. dakikaya kadar ortam sıcaklığı
düşmekte ve bu dakikadan itibaren 22°C’de sabit
kalmaktadır. Bu nedenle duyulur ısı kayıpları önemli
ölçüde değişmemektedir.

Şekil 4. Soğutma sürecinde vücudun iç bölmesi
sıcaklığının zamanla değişimi
Şekil 4 ve 5’de, ortam sıcaklığının 0.5°C/dk ve
1°C/dk azalması durumları için vücudun iç bölme ve deri
sıcaklıklarının değişimi görülmektedir. İlk dakikalarda
taşıt iç hacim sıcaklığı çok yüksek olduğundan, iç bölme
ve deri sıcaklıkları ani olarak artmaktadır. Doğal olarak iç
bölme sıcaklığındaki değişim deriye göre çok daha düşük
bir mertebededir. Taşıt iç hacim sıcaklığının 0.5°C/dk
azalması durumu için iç bölme sıcaklığındaki artış
miktarı 0.75°C iken deri sıcaklığındaki artış miktarı
3.91°C’dir. Süreç ilerledikçe iç ortam sıcaklığının
azalmasıyla vücut sıcaklıkları da azalmakta ve 1 saatlik
süreç sonunda 1°C/dk azalma periyodu için iç bölme ve

Şekil 6. Soğutma sürecinde vücudun tamamından olan ısı
kayıplarının zamanla değişimi (1°C/dk sıcaklık düşümü
için)
Isıl duyum (TSENS) indeksinin değişimi ise
Şekil 7’de verilmiştir. İlk dakikalarda her iki durum
(0.5°C/dk ve 1°C/dk sıcaklık düşümleri) için de TSENS
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değeri ani olarak artmakta ve ortama sınırlı ölçüde
dayanımı ifade eden 4-4.5 mertebesine ulaşmaktadır.
Etkin olmayan bir klima sisteminin mahsurları 0.5°C/dk
sıcaklık değişim eğrilerinde görülmektedir. Taşıt iç hacim
sıcaklığının dakikada 0.5°C düşüşü için TSENS değeri 1
saatin sonunda bile yaklaşık olarak 4’dür. 1°C/dk için ise
süreç sonunda TSENS değeri 1’e inmiştir.

Şekil 7. Soğutma sürecinde ısıl duyumun (TSENS)
değişimi
6.
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KLİMALI OTOMOBİL SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN
TERMAL KONFOR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Makine Müh. Böl. 16059 Bursa
ÖZET
Otomobilde klima fonksiyonu, termal konfor açısından önemli bir parametredir. Isıtmalı/soğutmalı koltuk,
genel klimadan daha efektiftir. Bu çalışmada 4 denek, iki ayrı ortam sıcaklığı için 4 ayrı klimalı otomobil sürücü
koltuğu ile konfor deneyleri yapılmıştır. 8 ayrı noktada deri sıcaklığı ve 2 ayrı noktada vücut nemi ölçülmüştür. Objektif
ve subjektif ölçümler değerlendirilmiştir. Konfor değerlendirmesinde nemin, deri sıcaklığına göre daha doğru bir
gösterge olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler : Klimalı otomobil koltuğu, termal konfor
AN EVALUATION ON THERMAL COMFORT OF CLIMATED CAR SEATS
ABSTRACT
Climate function at automobile is important variable for thermal comfort. Heated/ventilated car seat is more
effective than general climate. In this study, comfort experiments performed with four subjects for two temperatures on
four car seats. Skin temperature at eight different point and body humid at two points made measurement. Objective and
subjective measurements were evaluated As a result, in evaluation of comfort humid is more current a respect than skin
temperature.
Keywords : Ventilated car seat, thermal comfort

1. GİRİŞ
Gerek gün geçtikçe artan otomobil sayısı, gerek
müşteri beklentileri, firmaları sürekli olarak daha iyi
otomobil üretmeye sevk etmektedir. Otomobilin klimalı
olması artık günümüzde aranan en önemli özelliklerden
biridir. Ancak otomobilin genel kliması sürücü için yeterli
olmamakta, hatta zaman zaman sağlık açısından tehlikeli
olmaktadır. Ortam kliması otomobilin içini ısıtmakta veya
soğumakta, ilk etapta lokal olarak sürücüye etki
etmemektedir. Otomobilin ısınması ya da soğuması belli
bir zamanı almakta ve eğer otomobilde 4’den daha az kişi
varsa, atıl alanlar da ısıtılmakta veya soğutulmaktadır. Bu
hem zaman kaybı, hem de fazladan enerji harcanması
anlamına gelir. Bu yüzden otomobil koltuklarına ısıtma ve

soğutma sistemi yerleştirilerek, zaman kaybı ve enerji
harcanması azalmaktadır.
Sürekli ilerleyen teknoloji ile birlikte daha
konforlu ürünler yapma çabası da hızla artmaktadır. Belli
bir teknoloji düzeyini yakalayınca, insanların satın alma
kararı, konfor hissiyle doğrudan ilgilidir. Ancak konfor
çok göreceli bir kavramdır, kişiye, yaşa, cinsiyete, kültüre
göre vs. değişir. Fanger’in 1300 denek kullanarak bu
konuda yaptığı çalışmada[1], deneklere hangi sıcaklıkta
kendilerini nasıl hissettikleri sorularak elde edilen
diyagram Şekil 1’de görüldüğü gibidir. %50 ortam nemi,
0,1m/s hava hızı ve hafif giyimli deneklerle yapılan geniş
tabanlı bu çalışmadan da açıkça anlaşılmaktadır ki,
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insanların kendilerini rahat hissettikleri sıcaklık değeri
değişkendir ve konfor için ulaşılabilecek en ideal şartta,
deneklerin maksimum %60’ı memnun edilebilmektedir.

1994’de T.L. Madsen [3] tarafından yapılmıştır.
“Ventilasyonlu otomobil sürücü koltuğunun termal
etkileri” adlı çalışmada, sıcak yaz günleri için dizayn
edilmiş ventilasyonlu iki ayrı tip koltuk kullanılmıştır.
Kılıf altı koltuk malzemesinde, havanın yayılımını iyi
sağlayan domuz kılı kullanılmıştır. Deneylerde ölçümler,
termal manken üzerinde yapılmıştır. Manken, terleme
bezi görevi yapan sensör vasıtasıyla kademeli olarak 60,
120 ve 180 ml/m2 düzeyinde ıslatılarak, 2 l/h debisiyle de
soğutulmuştur. Çalışmada polyester ve yün içerikli iki
ayrı koltuk kılıfı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Şekil
2’de görüldüğü gibi, polyester içerikli koltuğun
ventilasyonu, yün içerikli koltuğa göre, ısı kaybın biraz
daha fazladır. Bundan dolayı da koltukta oturan kişinin
deri sıcaklığındaki düşüş biraz daha fazla olmaktadır.

Şekil 1. Çeşitli sıcaklıklarda konfor algılaması [1]
İnsan vücudu sürekli olarak ısı üretir. Üretilen ısı
dinlenme durumundaki bir insan için 100W değerinden,
ağır idman yapan bir insan için 1000W değerine kadar
değişir. Vücut sıcaklığı, insanların kendilerini rahat
hissedebilmeleri için küçük bir sıcaklık aralığında, aşırı
sıcak veya soğuğun etkilerinden korunmak içinse biraz
daha geniş bir aralıkta değişebilir. Bu nedenle vücut
sıcaklığının istenen aralıkta kalması, vücuttan yayılan
ısının dikkatli bir biçimde denetimini gerektirir. Vücutta
üretilen ısı düzgün dağılımlı olmayıp, vücut yüzeyinden
eşit bir biçimde de yayılmaz. Fakat mühendislik
uygulamalarının çoğunda vücudu, çevreye düzgün
dağılımlı ısı yayan bir silindir olarak ele almak
mümkündür. Fanger tarafından geliştirilen sürekli rejim
modelleri, vücudun ısıl dengede olduğunu ve enerji
depolamasının ihmal edilebileceğini kabul eder. Vücut içi
ve deri tek bir bölme olarak ele alındığı için, titreme ve
kan akışı ile denetim göz önüne alınmaz ve sıcaklık
zamana göre sabit kabul edilir [2]. Sürekli rejimde
üretilen ısıl enerji, ısı kaybına eşit olur ve enerji dengesi
şu şekilde ifade edilir :
M − W = Q sk + Q res = (C + R + E sk ) + (C res + E res )
Burada,

M : Metabolik ısı enerji üretimi, [W/m2]
W : Yapılan mekanik iş, [W/m2]
Qres : Solunum ile olan toplam ısı kaybı, [W/m2]
Qsk : Deriden olan toplam ısı kaybı, [W/m2]
Cres : Solunumla ilgili taşınım kaybı, [W/m2]
Eres : Solunumla ilgili buharlaşma kaybı, [W/m2]
C + R : Deriden duyulur ısı kaybı, [W/m2]
Esk : Deriden toplam buharlaşma kaybı, [W/m2]
Literatürde klimalı otomobil sürücü koltukları ile
ilgili çok çalışma yoktur, konunun ve klimalı koltuk
teknolojisinin yeni olması sebebiyle, araştırmalar halen
devam etmektedir. Konuyla ilgili ilk ciddi çalışma,

Şekil 2. Polyester ve yün içerikli koltuk için ventilasyon
ve/veya terleme esnasında ısı kaybının artışı ve deri
sıcaklığının azalışı (Madsen 1994)
Yapılan tüm çalışmalardan; konfor düzeyi ile
sıcaklık, nem, cinsiyet ve ortamda bulunma süresi
arasında istatistik korelasyonlar ortaya çıkarılmıştır.
Değişik sıcaklık ve atmosferik basınçlarda, kadın ve
erkekler için, ortamda bulunma sürelerine göre hazırlanan
ısıl duyum ölçeği aşağıdaki gibidir :
+ 3 : Çok sıcak
+ 2 : Sıcak
+ 1 : Ilık
0 : Nötr
-1 : Biraz soğuk
-2 : Soğuk
-3 : Çok soğuk
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Bu çalışmada yaz ayları düşünülerek klimalı
otomobil koltuklarının soğutma fonksiyonu incelenmiştir.
Yaz aylarında sıcak ortamdan otomobile binildiğinde,
önce otomobilin genel kliması açılır. Bu sistem kişiye
önden soğuk hava üflemektedir. Kişinin gövdesinin ön
tarafı (göğsü) ilk etapta soğumaya başlar ancak
otomobilin genel kliması kişinin sırtına etki etmez.
Dolayısıyla gövdenin önü ve arkası arasında sıcaklık farkı
oluşur. Sağlıklı olmayan bu durum, yaz aylarında klimalı
otomobili olan bir çok kişinin hastalanmasına yol açar.
Klimalı otomobil sürücü koltuğunda ise, otomobile biner
binmez koltuğun kliması devreye sokulduğunda, vücut
tüm gövde olarak soğumaya başlar.

3. ÖLÇÜMLER
3.1. Objektif Ölçümler
Vücudun 8 ayrı noktasında sıcaklık ölçümü, 2
ayrı noktada vücut nemi ölçümü ve kalp atış frekansı
ölçümü yapılmıştır. Ölçüm noktaları olarak koltuğun
deneğe temas eden noktaları ve karşılaştırma yapmak için
bu noktaların simetrisi alınmıştır. Tablo 1’de ölçüm
noktaları ve bunların anlamları verilmiştir.
Ölçüm
noktası
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
N1
N2

Türkiye’de henüz klimalı otomobil koltuğu
üretilmemekte, ancak Avrupa’da sadece pahalı
otomobillerde değil, artık üretilen otomobillerin standart
konseptinde de yer almaya başlamıştır. Klimalı
koltukların konfor karşılaştırması amacıyla yapılan bu
çalışmadaki deneyler Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir.
2. DENEY PLANI
Deneylerde 4 ayrı firmanın ürettiği ısıtma ve
soğutma fonksiyonuna sahip otomobil sürücü koltukları
kullanılmıştır. Koltuklar 5 ayrı kademede ısıtma
fonksiyonuna, 5 ayrı kademe de soğutma fonksiyonuna
sahiptir. Isıtma/soğutma sistemi koltuğun içine
yerleştirilmiş
olan
kılcal
borular
vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Koltukların eğim ayarı, her deneğin
kendini en iyi hissedeceği şekilde kendileri tarafından
ayarlanmıştır.
Deneylerde yaşları 20 ile 40 arasında değişen 1’i
bayan olmak üzere 4 denek kullanılmıştır. Deneklerin
hepsi aynı kıyafetle 0,5 clo giysi yükü ile yüklenmişlerdir.
Deney koltuğu, sürüş simülasyonu için kullanılan
direksiyon, pedal ve görüntü sistemi klima odasına
yerleştirilerek deneyler bu odada yapılmıştır. Klima
odasının bağıl nem değeri %40, ortamın hava hızı 0,15m/s
olarak sabitlenmiştir. Yaz şartları düşünülerek, 28°C ve
35°C olmak üzere iki ayrı ortam sıcaklığında deneyler
yapılmıştır. Özellikle yazın maruz kalınan güneş ışığını
yansıtmak üzere ışınım sıcaklığı 32°C olarak
belirlenmiştir.
1 saatlik deney süresi 12’şer dakikalık 5 ayrı
periyotta gerçekleştirilmiştir. İlk 12 dakikalık 1. periyotta
klima fonksiyonu en üst kademede (maksimum), ikinci
periyotta orta kademede, üçüncü periyotta en düşük
kademede çalıştırılmış, dördüncü periyotta klima
kademesi kapatılmış ve beşinci periyotta klima kademesi
tekrar maksimuma çıkartılmıştır.

Tablo 1. Ölçüm noktaları
Ölçülen
Ölçüm bölgesi
değer
Sıcaklık
Arka baldır
Sıcaklık
Baldır içi
Sıcaklık
Karın
Sıcaklık
Koltuk altı
Sıcaklık
Göğüs
Sıcaklık
Sırt altı-bel
Sıcaklık
Sırt üzeri
Sıcaklık
Kalça üzeri
Nem
Göğüs
Nem
Sırt

Deney aleti olarak, saniyede 10 veri toplayabilen
PAR-Port fizyolojik ölçü aleti kullanılmıştır. Deney
sonuçları Origin adlı programla diyagramlaştırılmış ve
SPSS veri değerlendirme programıyla da verilerin
grafiksel ve istatistiki sonuçları elde edilmiştir.
3.2. Subjektif Ölçümler
Konfor duygusunu, kişilerin konfor algılamasını,
sıcaklık, nem oranı veya başka bir büyüklükle doğrudan
ifade etmek olası değildir. Bu nedenle sürücü üzerindeki
deri sıcaklığı ve nem ölçümleri yeterli olmamaktadır.
Objektif ölçümün yanı sıra deneklerin subjektif konfor
algılamaları da tespit edilmek istenmiş ve bu amaçla her 3
dakikada bir olmak üzere deneklere objektif ölçümlerle
paralel olacak şekilde sorular sorulmuştur. Yapılan bu
subjektif sorgulamada deneklerin çok sıcaktan çok soğuğa
doğru 7 derecelendirmede sıcaklık algılamaları, konfor
algılamaları ve nem algılamaları tespit edilmiştir.
Subjektif sorgulama sonuçları bir tabloda toplanıp,
objektif
ölçümlerle
karşılaştırılarak
aralarındaki
korelasyon araştırılmıştır.
4. DENEY SONUÇLARI
4 koltuk, 4 denek ve 2 ayrı ortam sıcaklığında 32
adet deney yapılmıştır. Saniyede 10 veri toplanarak
yapılan objektif ölçüm sonuçları her deney için 1 saat
boyunca kaydedilmiştir. 15 ayrı sorudan oluşan ve her 3
dakikada bir tekrarlanarak yapılan subjektif sorgulama
sonuçları, objektif verilerle birleştirilerek SPSS veri
değerlendirme programı yardımıyla tüm sonuçlar
değerlendirilmiştir. Bütün diyagram isimlendirmelerinde
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hissetmektedirler. Aynı durum ön gövde için de
incelendiğinde Şekil 8’de görüldüğü gibi anlamlı
korelasyon elde edilmiştir.

Diyagramlarda box-plot gösterim tekniği
kullanılmıştır. Bu teknikte elde edilen veriler büyükten
küçüğe doğru sıralanır. En üst çizgi elde edilen verilerin
en büyük olanını, en alt çizgi ise verilerin en küçük
olanını ifade etmektedir. Dikdörtgen kutu şeklindeki
bölüm, elde edilen verilerin %50’lik bölümünü
göstermektedir. Dikdörtgenin üstündeki bölüm verilerin
%75-%100’lük arasındaki değerleri, dikdörtgenin
altındaki bölüm de verilerin ilk %25’lik bölümünü ifade
etmektedir. Ortadaki çizgi ise verilerin median’ını yani
ortadaki veri değerini ifade etmektedir.

T6o ( °C )

“s” harfi subjektif sorgulamayı, “o” harfi de objektif
ölçümü temsilen kullanılmıştır.
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Şekil 4. Bel bölgesindeki objektif ölçüm sonuçları
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7.çok sıcak
6.sıcak
5.ılık
4.ideal/rahat
3.serin
2.soğuk
1.çok soğuk

6

D
35

Koltuk

Şekil 3. Bel bölgesindeki subjektif sorgulama sonuçları
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Şekil 5’de Deneklerin bel bölgesi için yaptıkları
termal sorgulama sonuçları ile aynı bölge için ölçülen
vücut sıcaklığı değerleri arasındaki korelasyon
görülmektedir. Çok soğuktan çok sıcağa doğru gittikçe, o
bölgedeki deri sıcaklığının da artması beklenmektedir.
Ancak Şekil 5’den deri sıcaklığı ile termal algılama
arasında uyumlu bir korelasyon görülmemektedir. Aynı
durum arka baldır için incelenirse Şekil 6’de görüldüğü
gibi uyumlu bir korelasyon olmadığı görülmektedir.
Ancak deneklerin verdikleri cevaplar ile o
bölgedeki vücut nemi değerleri karşılaştırıldığında
anlamlı bir korelasyon görülmektedir(Şekil 7). Ölçülen
vücut nemi arttıkça, denekler kendilerini daha sıcak
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33

32
31
N=

15

67

137

137

198

70

Soguk

Serin

Rahat

Ilik

SIcak

Cok SIcak

T6s

Şekil 5. Bel bölgesi için objektif ölçümler ve subjektif
sorgulama arasındaki korelasyon
T1o ( °C )

Koltukla direk temas halinde olan sırt alt/ bel
bölgesi, sürekli koltukla teması olan ve nemin en çok
rahatsız ettiği bölge olduğundan, konforla ilgili
algılamada en önemli inceleme bölgelerinden biridir.
Şekil 3’de 4 koltuğa göre her iki ortam sıcaklığı için
deneklerin bel bölgesi için yaptıkları subjektif
değerlendirme sonuçları görülmektedir. Tüm deney
sonuçlarında olduğu gibi, 28 °C’de denekler kendilerini
35°C’ye göre daha rahat hissetmektedirler. Aynı bölge
için objektif veri sonuçları da Şekil 4’de görülmektedir.
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T1s
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Şekil 6. Arka baldır bölgesi için objektif ölçümler ve
subjektif sorgulama arasındaki korelasyon
Her iki ortam sıcaklığına göre göğüs ve sırt
bölgelerindeki nemin nasıl değiştiği Şekil 9’de
görülmektedir.
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5. YORUMLAR
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T6s

N1 ( % )

Şekil 7. Arka gövde için termal sorgulama ile vücudun
nemi arasındaki korelasyon
100
90
80
70

Klimalı otomobil sürücü koltuklarında her iki
ortam sıcaklığı incelendiğinde göğüsün nem yüzdesi ile
sırt bölgesinin nem yüzdesi arasında en fazla %10’luk
fark olduğunu göstermektedir ki bu fark vücudu negatif
etkilemeyecektir. Hatta 35°C’de bu fark daha da
azalmaktadır. Bu da bize çok sıcak yaz günlerinde klimalı
koltuğun vücudu homojen bir şekilde soğuttuğunu
göstermektedir.

60
50
40
30
20
N=

129

219

226

50

Rahat

Ilik

SIcak

Cok SIcak

Değerlendirilmesi zor olan ve göreceli kavram
olan konfor algılamasının vücut sıcaklığı ile arasında
istatistiki olarak pozitif bir ilişki olması beklenir. Gerek
teorik hesaplamalarda gerekse simülasyon hesaplarında
bu ilişkinin doğrulandığı görülebilir. Ancak gerçek
ölçümler
bunun
her
zaman
sağlanmadığını
göstermektedir. Çok soğuktan çok sıcağa doğru gittikçe
deneklerin deri sıcaklıklarının da buna paralel olarak
artmadığı görülmektedir. Bunun anlamı, vücut
sıcaklığının konfor değerlendirmesi olarak her zaman
doğru bir parametre olmadığıdır. Buna karşılık aynı
bölgede vücudun nem değerleri incelendiğinde, subjektif
sorgulamalar ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar,
“konfor algılamasının vücut sıcaklığından çok, vücudun
neminin etkilediği”ni göstermektedir. Salt vücut
sıcaklığını ölçmek ya da hesaplamak, konforu belirlemek
açısından yeterli değildir, yanıltıcı olabilir.

T5s

N(%)

Şekil 8. Ön gövde için termal sorgulama ile vücut nemi
arasındaki korelasyon
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OTOMOTİV SANAYİNDE KULLANILABİLECEK Al-Cu ALAŞIMLARI
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ÖZET
Bu çalışmada, yaşlandırma ile çökeltilen (yüksek kullanım sıcaklıklarında kararlı olmayan) ikincil fazlara paralel
olarak yapı içerisine aşılanan, yüksek kullanım sıcaklılarında da kararlı intermetalik faz partiküllerinin aşırı yaşlanmaya
ve yaşlandırılmış alaşımın aşınma davranışına etkisi incelenmiştir.
İlgili deneysel çalışmalar için, otomotiv sanayiinde geniş kullanım yeri bulan Al- % 4,5 Cu alaşımı esas alınmış ve
aşılanacak intermetalik faz partikülü olarak da MgCu2 seçilmiştir. Al-Cu alaşımına, -ek olarak- aşılanan belli bir
ortalama büyüklüğe sahip MgCu2-intermetalik faz partiküllerinin oranı değiştirilmiştir. İntermetalik faz partikülleri
oranına bağlı olarak, sabit tutulan yaşlandırılma şartlarında, alaşımın sertlik ve (teknik kuru sürtünme şartları altında)
aşınma davranışı değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Abrazif Aşınma, Al-Cu-Mg Alaşımları, Aşırı Yaşlanma.
Al-Cu ALLOYS WHİCH CAN BE USED IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
and IMPROVEMENT PROPOSALS
ABSTRACT
In this study, effect of the stable intermetallic phase particles also at elevated using temperatures, which have been
inoculated into the structure in addition to the secondary phases precipitated with ageing (unstable at elevated using
temperatures), to wear behaviour of aged alloys and overageing have been investigated.
For related to experimental studies, Al- % 4,5 Cu wt. alloy, that has a wide using area in the automotive industry,
has been taken as essential and MgCu2 has been also chosen as intermetallic phase particles inoculated. The ratio of
MgCu2-intermetallic phase particles, which have a determined average size, has been changed. Changes of wear
behaviour (under the technical dry friction conditions) and hardness of the alloy have been studied to determine
depending on the ratio of MgCu2-intermetallic phase particles under fixed ageing conditions.
Keywords: Abrasive Wear, Al-Cu-Mg Alloys, Overageing

1. GİRİŞ
Alüminyumun hafifliği, korozyon dayanımlarının ve
işlenebilirlik yeteneğinin iyi olması gibi özellikleri bu
malzemeleri teknolojik kullanımda, özellikle otomotiv
sanayiinde vazgeçilmez kılar. Ancak, bu alaşımların

mukavemetleri
yanında
sertlik
ve
aşınma
mukavemetlerinin nispeten düşük olmaları, özellikle
aşınma zorlanmaları ön planda olan uygulama alanlarına
bir kısıtlama getirir /1÷4/.
Aşınma miktarının düşürülmesi ile makina ve
parçaların boyut hassasiyetleri yüksek zorlanmalarda bile
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uzun süre korunmuş, teknik ömür uzatılmış olur; üretim
araçlarının kullanımında ise üretim kesikliği minimuma
indirilerek ayrıca maliyet düşürülmüş olur /5, 6/.
Sözkonusu aluminyum alaşımlarının otomotiv
sanayiindeki kullanım alanlarının genişletilebilmesi için,
bu alaşımların sertlik, mukavemet ve bunlara bağlı olarak
da aşınma mukavemetlerinin artırılması gerekir. Bu
yüzden, bu alaşımlara ısıl işlemler (özellikle ve öncelikle
yaşlandırma işlemi) uygulanarak mekanik özelliklerinde
iyileşme sağlanmaya çalışılır: Sertleşme ve mukavemet
artışı aşırı doymuş katı eriyikten sertliği yüksek AlCu2
intermetalik fazının (θ- fazı) uygun difuzyon sıcaklığında
ve süresinde kontrollü çökeltilmesi sağlanır.
Ancak, Al- alaşımlarının yaşlandırılması sonucu elde
edilen sertlik ve mukavemet artışı hem α-katı eriyiği
içerisinde eritilebilen alaşım elementi oranı ile sınırlı
kalır, hemde ulaşılan bu özellikler artan çalışma
sıcaklığında, çökelti partiküllerinin yapı içerisinde tekrar
erimesi mertebesinde kaybolur. Bu yüzden, yaşlandırma
işlemi uygulanmış aluminyum alaşımlarının ancak çok
düşük çalışma sıcaklıklarda kullanılabilmesi, bu
alaşımların en zayıf noktasını teşkil eder /5÷7/.
Bu zayıflığı ortadan kaldırabilmek, alüminyum
alaşımlarının
iç
yapısına,
yaşlandırma
çökelti
partiküllerinden başka, sert ve stabil ek faz partiküllerinin
katılabilme işlemi, mukavemet değerlerinde ilave
iyileşmelerin elde edilmesi ve bu özelliklerinin artan
çalışma sıcaklıklarında da korunabilmesi için gereklidir.
Aşılanan intermetalik faz partiküllerinin cinsine,
büyüklüğüne ve oranına göre, Al-alaşımlarının özellikleri
değişecektir. Bunun için malzeme özelliklerinin belirtilen
faktörlere göre nasıl değiştiğinin bilinmesi, optimum
çözümler için bir zorunluluktur.

Tablo 1. Deney nümuneleri
Ağ. % Cu

Ağ. % MgCu2

(serbest)

(Aşılama oranı)

I

4,5

1,25

II

4,5

1,08

III

4,5

0,82

IV

4,5

-

Grup
Numarası

Uygulanan işlemlere bağlı olarak, nümunelerde
ölçülen sertlik değişimleri (5 ölçüm değeri ortalaması
alınarak) HRF değerinde tesbit edilmiştir. Nümunelerin
aşınma davranışlarının belirlenmesinde (kendi imalatımız
olan) pim/disk deney sistemi kullanılmıştır. Deney
düzeneği ve ilgili parametreleri Şekil 1’de verilmiştir.
Numune
FN
n

Dn
V1,08 % MgCu
Dd

2. MATERYAL VE METOT
Gerek duyulan ilave faz partikülleri içeren Alalaşımlarını
üretmek,
uygun
intermetalik
faz
partiküllerinin iç yapıya aşılama yöntemi ile katılabilmesi
şeklinde mümkün olmuştur. Bu yönteme göre Alalaşımlarına, yaşlandırma çökelti partiküllerine ilave
intermetalik faz partiküllerinin aşılanarak iç yapıda sert ve
yüksek sıcaklıklarda da kararlı faz partikülleri oranının
artırılması yoluna gidilmiştir /5÷7/.
Bu çalışmada uygulama kolaylığı, ekonomik
uygulanabilirliği ve otomotiv sanayiinde yaygın kullanım
yeri bulması bakımından, yukarıda ifade edilen
iyileştirme beklentileriyle ilgili deneysel çalışmalar için,
Al- % 4,5 Cu alaşımı esas alınmış ve aşılanacak
intermetalik faz olarak da MgCu2 seçilmiştir.
Üretilen deney nümunelerinin herbirinde % 4,5Cu
sabit tutulup, -ek olarak- aşılanan MgCu2-intermetalik faz
partiküllerinin
oranı
değiştirilmiştir
(Tablo-1).
İntermetalik faz partikülleri oranına bağlı olarak, sabit
tutulan yaşlandırılma şartlarında (Teritme= 520 oC;
Tyaşl.=200 oC), alaşımın sertlik ve aşınma davranışı
değişimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Şekil 1. Aşınma deney düzeneği (şematik)
(n = 52 [rpm]; FN = 10 [N];
p = 124.38 [N/cm2]); V = 0.405 [m/s];
ØDn = 32 [mm]; ØDd = 149[mm]).
Karşı sürtünme elemanı olarak, sanayiide sık
karşılaşılan
aluminyum-çelik
sürtünme
çiftinden
hareketle, taşlanmış (Ra= 0,67 μ m) ve normalize edilmiş
(23 HRC) Ck 53 (Mlz. Nr. 1.1210) çeliği kullanılmıştır.
Aşınma miktarı, kütle kaybı tesbit edilerek ölçülmüştür
(ağırlık farkı ölçme hassasiyeti: 10-4 g). Deney sırasında
oluşan aşınma partiküllerinin sistemden uzaklaştırılması
yoluna gidilmemiş ve "teknik kuru sürtünme" esas
alınmıştır /8/. Deneylerde, belirlenen sürtünme zamanı
aralıklarında ölçümler yapılmış, aşınma miktarının
sürtünme zamanına göre değişimi belirlenmiştir.
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düşüşü yaklaşık olarak %15 oranında ölçülürken, %1,25
MgCu2 fazı aşılanmış (I. alaşım grubundaki) numunelerde
sertlik düşüşü görülmemiştir (Şekil 2). 13 saatlik bir
yaşlandırma süresi sonunda ise, IV. Grup alaşımlarda
(aşılama yapılmamış) sertlik düşüşü %19,2 oranında iken,
I. Grup alaşımlarda -aynı yaşlandırma süresi sonundasertlik düşüşü ihmal edilebilecek mertebelerde (%3)
olduğu tesbit edilmiştir (Şekil 2). Bu sonuç, iç yapı
içerisinde var olan ek intermetalik faz partiküllerinin
(artan yabancı atomların yoğunluğuna benzer bir etki ile)
Cu- atomlarının α-Al matris içerisindeki difuzyon hızını
düşürmesi ile ilgilidir. Böylece yapı aşılanan fazlarla daha
kararlı hale getirilmiş, yaşlandırma ile oluşturulan çökelti
partiküllerinin (θ - fazları) büyümesi (artan sıcaklıklarda
bile) yavaşlatılmış olur (Şekil 2).
Aynı yaşlandırma şartlarına tabi tutulan alaşım
gruplarının tarif edilen tribolojik sistemdeki aşınma
davranışları Şekil 3. ve Şekil 4.’de verilmiştir. Söz konusu
tribolojik sistemde (karşı eleman: Ck53), aşılanan
intermetalik fazların abrazif aşınma direncini artırdığı
gözlemlenmiştir (Şekil 3- 4).

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA
MgCu2- ilave intermetalik fazı aşılanmış ve
aşılanmamış, %4,5Cu içeren Al- alaşımlarının, sabit
tutulan yaşlandırma şartları altında yaşlanma davranışı sertlik değişimleri yardımıyla- Şekil 2.’de gösterilmiştir.
MgCu2- intermetalik faz aşılanmasından dolayı, Al%4,5Cu alaşımlarında sertlik artışı gözlenmiştir. Bu
sertlik artışı özellikle yaşlandırma işlemi uygulanmadan
önce belirgin olarak ortaya çıkmaktadır; yaşlandırma
öncesi tespit edilen sertlik farkı (Şekil 2) aşılanmış
MgCu2 partiküllerinin varlığı ve oranı ile ilgilidir.
Yaşlandırma sırasında tüm numunelerde çökelti
partikülleri oluşmasının, numuneler arasındaki sertlik
farkını azalttığı görülmektedir (Şekil 2).
Yapıya kazandırılan intermetalik fazların önemli bir
etkisinin de aşırı yaşlandırmayı büyük ölçüde
geciktirmesidir (Şekil 2). Bu sonuç, teknolojik olarak
alüminyum alaşımlarının nispeten yüksek kullanım
sıcaklıklarında da (önemli bir sertlik ve mukavemet
düşüşü gözlenmeden) kullanılabilmesi açısından çok
önemli sayılacak bir iyileştirmedir.
Aşılama yapılmamış %4,5 Cu içeren Al- alaşımının
(IV.Grup) 11 saatlik yaşlandırılması sonucundaki sertlik
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Sertlik
Hardness(HRF)
(HRF)

100
90
80

70
60
B.A. H.S.
A.Q.
Y.Ö.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ageing Duration
(t) (t) [h][h]
Yaşlandırma
Zamanı
MgCu
22 (II.)
1,25
%
MgCu
(I.)
%1,08
1,25 %
MgCu2
(I.Group)
% MgCu
%1,08
1,08 MgCu2
(II.)
2 (II.)
%0,82
0,82 MgCu2
(III.)
% MgCu
2 (III.)

MgCu(V.)
%00%
MgCu2
2

Şekil 2.

(IV.)

Al- % 4,5 Cu nümunelerinin % MgCu2- partikül oranına ve yaşlandırma süresine bağlı olarak sertlik değişimi
(Tyaşlandırma = 200 [oC] )
(YÖ: Yaşlandırma Öncesi , HS: Hızlı soğutma sonrası)
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45

Aşınma Miktarı (Δm) [10 x mg]

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2

4

6

8

10

Yaşlandırma
AþýnmaZamanı
süresi (t)(t)[h][h]

1,25
%MgCu
MgCu
1,233
MgCu2
2 (I.
1,25%%
2 (I.)
0,82
%MgCu
MgCu
2
1,08 %
2 (II.)
% 0,818 MgCu2
0 % MgCu2 (V)

1,08
MgCu
1,079
MgCu2
2
0,82%%%
MgCu
2 (III.)
in%same
0
MgCu2
(IV)
% 0 MgCu2
comp.with

50
50

0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

40
40

Aşınma Hızı [mg/h]

Aşınma Hızı [mg/h]

0,4

Toplam Aşınma [Dm]

Toplam Aşınma Mikatrı (Δm) [g]

Şekil 3. Farklı oranlarda MgCu2- partikülleri içeren Al- alaşımlarına ait aşınma davranışları
Yaşlandırma : 200 [oC] , 6 [h] ; Pim / disk sisteminde karşı eleman Ck 53 (23 HRC; Ra = 0,67 [µm]).

30
30

20
20
10
10

0,05
0

1,25
%%1,233
MgCu2
MgCu2

1,08
%%1,079
MgCu2
MgCu2

%0
%%0,818
0,82 % 0 MgCu2
MgCu2
MgCu2
MgCu2

2h

2h

4h

4h

6h

6h

Aşındırma Zamanı [h]

Aşınma süresi [h]
% 1,233 MgCu2

% 0,818
MgCu2
% 1,25
MgCu
2

MgCu2
%% MgCu
2

% 0,82 MgCu2

Aşındırma Zamanı 10 h

Aşındırma Zamanı 10h

Şekil 4.

00

Değişik oranlarda MgCu2- partikülleri içeren
Al- alaşımlarının toplam aşınma miktarı
Yaşlandırma : 200 [oC] , 6 [h] ;
Pim / disk sisteminde karşı eleman Ck 53 (23
HRC ; Ra = 0,67 [µm]).

Şekil 5.
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8h

8h

10 h

10 h

% 1,079 M gCu2
0 M gCu2
%% 1,08
MgCu2

% 0 MgCu2

Değişik MgCu2- oranındaki Al- alaşımlarının
farklı aşınma sürelerine göre tarif edilmiş
ortalama aşınma hızları
Yaşlandırma : 200 [oC] , 6 [h] ;
Pim / disk sisteminde karşı eleman Ck 53 (23
HRC ; Ra = 0,67 [µm]).

Bu sonuçlar karşı sürtünme elemanının yüzey pürüzlülük
değerlerinin düşük olduğu tribolojik sistemler için
beklenen bir durumdur (Şekil 3 - 4). Aksi takdirde, iç yapı
içerisine yerleştirilmiş olan intermetalik faz partikülleri,
sert ve yüzey pürüzlülüğü yüksek karşı eleman tarafından,
yumuşak α-fazından bir bütün halinde sökülüp yapıdan
uzaklaştırılmasıyla aşınma hızı artırılmış olur.
Şekil 5’de ise üretilen nümunelerin farklı aşınma
süreleri
içerisindeki,
ortalama
aşınma
hızları
karşılaştırılmıştır. Bu şekilden, üretilen tüm nümunelerin
aşınma hızlarının -zamanla- az da olsa bir düşüş
gösterdiği, en azından artmadığı görülebilir. Teknik kuru
sürtünme
(aşınma
ürünlerinin
sistemden
uzaklaştırılmadığı
durum)
olarak
tanımladığımız
tribolojik sistemimiz içerisinde aşınma hızının zamanla
artmaması, aşılanan intermetalik fazların yumuşak αfazından sökülüp atılma mekanizmasının bastırıldığını ve
bunun sonucu olarak da sürtünme-aşınma süreci
içerisinde aşınma ürünlerinin uzaklaştırma zorunluluğun
kalktığını göstermektedir.

6. YİĞİT, K., İntermetalik Partikül Aşılanması
Yönteminin Genelleştirilmesi ve Endüstriyel
Alaşımlara Uygulanması, Doktora Tezi, Uludağ
Üniv. Bursa (2002).
7. DEMİRCİ, A. H., YİĞİT, K., ve AYDIN, H., Effect
of Intermetallic Phase Particles Implanted Before
Ageing in Al-Cu-Mg Alloys on Wear Behaviour, 6th
International Tribology Symposium, Cracow, Poland
2002.
8. KRAUSE, H. and DEMİRCİ, A. H., Texture changes
in the running surfaces of face-centered cubic
metals as the result of frictional stress, Wear, 61
(1980) 325-332.

4. SONUÇ
Aşılama yöntemi ile üretilen alüminyum alaşımlarının,
başka tribolojik sistemlerde (abrazif aşınmanın ön plana
çıktığı veya tek etkili olduğu bir sistem yerine, diğer
aşınma komponentlerinin de -adhezyon, yorulma
aşınması, tribo-oksidasyon gibi- sürtünme/aşınma
sürecine etkin katıldığı sistemlerde) kullanılması
durumunda, aynı oranda alaşım elementleri içerse bile,
denge diyağramlarının gösterdiği yapılara sahip
konvansiyonel katılaştırma ile üretilen alaşımlara göre,
aşınma dayanımlarında daha büyük artışlar (ve mekanik
özelliklerinde ek iyileşmeler) beklenmelidir.
Daha sert olsa bile yüzey pürüzlülüğü çok düşük karşı
elemanlı, otomotiv sanayindeki gerçek tribolojik
sistemler, böyle kullanım yerleri için iyi bir örnek teşkil
edebilir.
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OTOMOTİV FREN SİSTEMLERİNDE SÜRTÜNME MALZEMELERİ VE
TRİBOLOJİK TEMASIN YAPISI
Rukiye Güner ve Nurettin Yavuz
U.Ü. Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Böl. Görükle/BURSA
ÖZET
Otomotiv fren sistemlerinde kullanılan fren balataları sayısız bileşen içerdiklerinden dolayı genellikle en
karmaşık kompozit malzemelerden sayılırlar. Fren balata malzemeleri aşınma direnci, yüksek sıcaklıkta sürtünme
kararlığı, gürültüsüz ve vibrasyonsuz çalışma gibi bir çok ihtiyacı güvenilir bir şekilde karşılamak için polimerler,
seramikler ve metaller gibi çok farklı bileşen kombinasyonlarından üretilirler. Fren balata malzemesinin kompozisyonu
kadar disk-balata sürtünme çifti arasında meydana gelen tribolojik olayların da fren performansı üzerindeki etkisi
büyüktür. Sürtünme malzemelerinin çalışma esnasında özelliklerinin sürekli değişim göstermesi ve kararlı bir sürtünme
katsayısı sağlayamaması bu konuya verilen önemi arttırmıştır. Yapılan birçok çalışmaya rağmen sürtünme ve sürtünme
malzemeleri konusundaki bilgilerimiz hala sınırlıdır. Bu çalışmada, otomobillerde en önemli güvenlik sistemi olan fren
sistemlerinin çalışmasının temelini oluşturan fren balatalarının kompozisyonları, sürtünme kararlılığı, tribolojik çiftin
teması ve aşınma konularında yapılan araştırmalar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fren balatası, sürtünme, aşınma, tribolojik temas
FRICTION MATERIALS AND NATURE OF THE TRIBOLOGICAL CONTACT IN AUTOMOTIVE
BRAKE SYSTEMS
ABSTRACT
Brake linings which are used in automotive brake systems in general represent one of the most complicated
composite materials since they contain numerous ingredients. Brake lining materials have been produced from many
disparate ingredients combinations such as polymers, ceramics and metals to meet safely a number of requirements such
as wear resistance, high temperature friction stability, without noise and vibration. As brake material composition, the
tribological phenomena which occurs between disc-lining friction pairs has big effect on the brake performance.
Importance given in this subject has been increased since friction materials properties have always changed and never
been successful to obtain a stabil coefficient of friction during braking. Informations about friction and friction
materials subjects are still so limited although many investigations have been done. In this work has been inspected
researches about subjects of brake linings compositions, friction stability, contact between tribological couple and wear,
which constitute basis of brake systems which is most important safety system in automobiles.
Keywords: Brake lining, friction, wear, tribological contact
günümüzde oldukça sınırlıdır ve bu konudaki bilimsel
yayınların sayısı da çok azdır.
Sürtünmeli fren sistemleri geniş bir gerilme durumu
aralığında kararlı bir sürtünme katsayısı üretecek
şekilde tasarlanmış olmaları gerekir. Ancak fren
balatasında meydana gelen aşınma kaçınılmaz bir
olaydır. Yapılan birçok çalışma, aşınmayı mümkün
olduğu kadar düşük seviyelere çekmeyi amaçlar.
Ancak bir fren sisteminin sürtünme bölgesinde
gerçekte ne olduğu çok az bilinmektedir. Genellikle her
iki tribolojik çiftten farklı bir kompozisyona sahip

1. GİRİŞ
Otomotiv endüstrisinde dönen bir diske (veya
kampana) karşı baskı uygulayan bir fren balatası
sürtünme sistemi, teknik açıdan büyük öneme sahiptir.
Çünkü fren sisteminin performansı bu iki eleman
arasındaki kaymaya bağlıdır. İki farklı malzeme
arasındaki ara yüzey, moleküler boyutta kimyasal ve
mekaniksel değişimler içerir ve oldukça karmaşık bir
yapıya sahiptir. Bu sistemin mikro boyuttaki teması ve
sürtünme mekanizmaları hakkındaki temel bilgiler
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zararları tespit edilen asbestli balata yerine yüksek
performansa sahip asbestsiz balata kullanımı uygun
görülmüştür [13] ve [14].

üçüncü bir tabakanın meydana geldiği ileri
sürülmektedir [1].
Frenleme esnasında artan frenleme süresi ve
uygulanan yük ile sürtünme malzemesinin fiziksel
özelliklerinde ve mikro yapısında meydana gelen
değişimlerin sonucunda temel olarak gerçekleşen
olaylar farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir.
Buna göre üzerinde önemle durulması gereken dört
ayrı nokta tespit edilmiştir: (i)kimyasal değişimler [2],
(ii)termal dayanım [3], (iii)aşınma mekanizmaları [4],
[5] ve (iv)mikro çatlaklar [6], [7].
Uygulanan frenleme yükü ve süresindeki artış ile
birlikte birbirine temas eden yüzeylerde sıcaklığın
yükselmesine neden olur. Fren balata malzemesinin
kompozisyonuna bağlı, belirli bir sıcaklık değerinden
sonra balata içerisinde bulunan reçinenin bağlayıcı
özelliğini yitirmesi ile aşınma oranında büyük bir artış
meydana gelir [8]. Yüksek sıcaklıklar malzemelerin
dayanımını azaltarak farklı aşınma mekanizmalarının
ortaya çıkmasına ve dolayısıyla gerçek temas
alanlarının sürekli değişmesine neden olmaktadır.
Kaymanın ilk aşamalarında meydana gelen plastik
deformasyonlar sonucunda yüzeyde dislokasyonlar
oluşur. Fren balata malzemesinin içerisindeki sert
partiküller tarafından hareketleri bloke edilen
dislokasyonlarda yığılma meydana gelir. Bunun
sonucunda da yüzeyde mikro boşluklar [9] ve bu mikro
boşlukların birleşmesi ile de mikro çatlaklar oluşur
[10], [11], [12].
Frenleme esnasında meydana gelen bu olumsuz
olayları en aza indirmek için sürtünme çiftinde
malzeme seçimi konusunda yapılan birçok çalışmada
disk malzemesi olarak gri dökme demir ve balata

2. SÜRTÜNME
Fren sistemlerinde sürtünme dayanımı talepleri
çok fazla ve çeşittedir. Sürtünme katsayısı izafi olarak
yüksek, ancak daha da önemlisi kararlı olmalıdır.
Sıcaklık, rutubet, kullanım ömrü, aşınma derecesi,
korozyon ve yoldan sıçrayan su ve pisliklerden
bağımsız olarak kararlı değişimini korumalıdır. Ayrıca
güvenlik gereksinimleri dışında uzun ömür, yüksek
konfor, vibrasyonsuz ve gürültüsüz çalışma gibi
gereksinimleri de karşılamalıdır.
Kullanılmamış yeni bir balata ile frenleme
yapıldığı zaman başlangıçta 0.3 civarındaki bir
sürtünme katsayısının frenleme sonunda yaklaşık
olarak 0.4 olduğunu görülmüştür. İlk dört frenlemede
çok hızlı, fakat 35 frenleme sonunda daha düşük bir
artış gözlenmiştir. Bu noktadan sonra her bir frenleme
esnasındaki ortalama sürtünme katsayısı 0.55 civarında
seyrettiği tespit edilmiştir (Şekil 1),[15].
Belirli bir frenleme sayısından sonra ortalama
sürtünme katsayısındaki düşük artışın temas alanındaki
düşük büyüme prosesi sebebiyle olduğuna inanılır.
Özellikle temas bölgelerinin ilk oluşumunda,
balatadaki düşük aşınma dirençli bileşenler daha hızlı
aşınır. Bu kademeli olarak yükün (ve temas alanının)
büyük bir kısmını aşınmaya karşı daha fazla dirençli
(sert lifler) olan bileşenlere transfer eder. Bu bileşenler
de diske karşı yüksek ve sabit bir sürtünme katsayısı
sergiler.

Sürtünme katsayısı

Sürtünme katsayısı

Toplama frenleme mesafesi (m)

Zaman (s)

Frenleme sayısı

malzemesi olarak da son 20 yıldır sağlık açısından
(a)

(b)

Şekil 1. 10 bar’lık sabit fren hidrolik basıncında sürtünme katsayısının değişimi. Her frenleme 20 veya 30 s
sürmektedir ve iki frenleme arasında 120 s’lik bir dinlenme zamanı bulunmaktadır. Balatanın bileşenleri Tablo 1’de
verilmiştir. Buna göre (a) ilk dört frenleme ve (b) 40 frenleme sonundaki durum [15].
Basınç değişiminin etkisini sıcaklıktan bağımsız
olarak incelemek için iki yol kullanmıştır [15].

Birincisinde Şekil 2(a) ve (b)’de gösterildiği gibi sabit
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İyi termal özelliklerinin yanında yeterli mekanik
dayanım, uygun aşınma direnci, iyi sönümleme
özellikleri, düşük maliyet ve kolay dökülebilme ve
işlenebilme gibi olumlu özelliklere sahiptir.
Bazı fren disk malzemelerinde çeliklerin yerini
metal matriksli kompozit malzemeler (MMC) almıştır.
MMC malzemeler mekanik zorlamalara karşı direnci
ve özellikle yüksek rijitliğinin yanı sıra yüksek aşınma
ve termal direnci ile önem kazanmıştır [18]. Özellikle
son zamanlarda, alüminyum içerikli disk malzemeleri
kullanımı artış göstermiştir. Tribolojik olarak bu
malzeme gri dökme demirden tamamen farklı
özelliklere sahiptir. Alüminyum diskin performansı
disk yüzeyindeki kalın bir transfer tabakasının
oluşumuna bağlıdır. Dökme demir disklerde ise kalın
transfer filmlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü diskteki
aşınma, oksitlerin kaldırılması için gereklidir.
Gri dökme demir disk yüzeyindeki grafit
lamellerinin miktarı arttıkça sürtünme katsayısı da
artar. Çelik lif içerikli balata kullanılması halinde bu
etkinin arttığı gözlenmiştir. Çelik lifler içermeyen
balata kullanılması durumunda dayanım gri dökme
demir üzerinde artan grafit miktarı ile iyileşmektedir.
Disk yüzeyindeki serbest ferrit miktarı sürtünme
katsayısı üzerinde düşük bir etkiye sahiptir [19].
[20]’nin yaptığı çalışmada dört farklı malzeme
çifti için sürtünme ve aşınma testleri yapılmıştır.
Bunlar; standart bir balata malzemesine karşı gri
dökme demir, seramik kompozitli (C/SiC), alüminyum
metal matriksli ve demir alüminid (Fe3Al) intermetalik
alaşımlı disk çiftleridir. Testler sonucunda:
- Gri dökme demir ve MMC malzemeler ile
yapılan testlerde aşınma partikülleri birikmesinin diğer
disk malzemelerine göre daha belirgindir.
- Ortalama sürtünme katsayısı gri dökme demir
ve seramik kompositli çiftlerde benzerdir (µ ≅ 0.38),
fakat diğer iki çiftte bu değer daha düşüktür. Metal
matriksli kompozit malzemede en düşük olup 0.21
civarındadır.
- Aşınan partiküllerin kompozisyonu dökme
demir ve metal matriksli kompozit malzeme çiftlerinde
balata malzemesi ile benzerdir. Fakat demir alüminid
diskli çiftte, dikte aşınma meydana geldiğinden dolayı
aşınma partikülleri disk malzemesine benzerdir.
Buradan da intermetalik alaşımın fren rotor malzemesi
için iyi bir aday olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Başka bir araştırmada diskte belirli bir bölge
pürüzlü hale getirilmiştir. Şekil 3’den de görüldüğü
gibi dönme esnasında bu bölgeden her geçişte
sürtünme katsayısı düşmüştür. Ancak bölgeyi geçtikten
sonra hemen sürtünme katsayısı tekrar eski değerini
aldığı görülmüştür. Bunun sebebi düz yüzey üzerindeki
pürüzlü kısım temelde küçük boyuttaki çukurlarla
karakterize edilmektedir. Bu çukurlar da disk-balata
temas alanını azalttıkları için sürtünme de buna bağlı
olarak azalmaktadır [21], [15].

Sürtünme katsayısı

sıcaklıkta ilk olarak maksimum basınca çıkış ve daha
sonra düşüş, ikincisinde de bunun tam tersidir.

Fren hidrolik basıncı

Sürtünme katsayısı

(a)

Fren hidrolik basıncı
(b)
Şekil 2. Frenleme basıncına bağlı olarak sürtünme
katsayısı eğrileri, 2 rps’lik sabit hızda frenleme. Fren
basıncında (a) önce artış daha sonra düşüş (b) önce
düşüş daha sonra artış meydana gelmesi durumunda
sürtünme değişimi [15].
Benzer bir araştırmada sürtünme katsayısının
düşen frenleme basıncıyla arttığı, artan fren basıncıyla
da büyük oranda azladığı ispatlanmıştır. Her iki
durumdaki sürtünme katsayıları arasındaki fark
yaklaşık %20 olarak bulunmuştur [16].
Sürtünme malzemesinin sürtünme katsayısı
genellikle kayma hızı değişimine bağlı olarak değişir
ve sürtünme katsayısının değişim miktarı çoğunlukla
sürtünme malzemesi bileşenlerine bağlıdır. Kayma hızı
düşerken sürtünme katsayısı artarsa durma sonunda
sürtünme kuvveti artar ve istenmeyen ileri doğru bir
fırlatmaya neden olabilir. Durma sonunda sürtünme
katsayısında meydana gelen artışa genellikle gürültü ve
tiz sesler de eşlik eder [17].
3. DİSK VE BALATA MALZEMELERİ
3.1. Fren Disk Malzemeleri
Otomotiv endüstrisinde disk malzemesi olarak
çoğunlukla %3-4 C’lu perlitik gri dökme demir
kullanılmaktadır. Bu malzeme perlitik bir matriks
içinde küçük lameller halinde serbest grafitler içerir.
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Balata

Balata dilim
arası mesafe

Sürtünme
katsayısı

Pürüzlü dilim

Zaman (s)
Şekil 3. Balata ve belirli bir bölgesinden pürüzlü disk arasındaki sürtünme katsayısı değişimi [15].
liflerin bir fren rotoruna karşı olan tahribatı yüksek
sertliğinden ve çelik-dökme demir arasındaki metalik
adezyondan ileri gelir.
Bazı araştırmacıların [17] dökme demir bir disk
kullanarak elde ettikleri sonuçlara göre; Cu ve çelik lif
içeren sürtünme malzemelerin sürtünme katsayısını
yüksek sıcaklıklarda muhafaza ettiğini, Fakat Al lifli
sürtünme malzemesinde sürtünme katsayısı yüksek
sıcaklıklarda şiddetli bir düşüş gösterdiğini tespit
etmişlerdir. Disk malzemesi olarak gri dökme demir
kullanıldığında Cu ve çelik lif içeren sürtünme
malzemeleri düşük sıcaklıklarda yüksek hız hassasiyeti
göstermiştir. En büyük aşınma miktarı çelik lifli
sürtünme malzemesi çiftinde meydana gelmiştir. Daha
sonra Cu ve en az da Al lifli sürtünme malzemesinde.

3.2. Balata Kompozisyonu
Otomotiv fren balata malzemeleri genellikle
birçok farklı bileşenden (tipik olarak 10-20 çeşit)
oluşan tozların sıcak preslenmesi ile ortaya çıkan
kompozitlerdir. Fren performansı temel olarak balata
malzemesinin kompozisyonu ve mikroyapısı tarafından
kontrol edilmektedir. Tablo 1’de farklı araştırmacıların
tespitine göre fren balata malzemesini oluşturan
bileşenlerin yapı içerisindeki hacimce % oranları
verilmiştir. Balatayı oluşturan bu bileşenlerden:
3.2.1. Yapısal malzemeler
Bu malzemeler balatada mekanik dayanımı
arttırır. Genellikle metal, karbon, cam, çok nadiren
farklı mineraller ve seramik lifleri içerir.
Otomobillerde genellikle polimer matriksli
kompozit
malzemeler
(PMC)
balata
olarak
kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar tribooksidasyon
ve balata kompozisyonu ürünlerinin frenleme
esnasında PMC balata malzemesinin yüzeyinde yer
aldığını tespit etmişlerdir [22]. Bununla birlikte
balatanın lastik parçasının yapısı da değişmiştir.
Polimerlerin
yüksek
sıcaklıklarda
değiştiğini,
muhtemelen de frenlemede zayıflamaya (tutmamasına)
sebep olduğu, literatürde birçok araştırmacı tarafından
ifade edilmiştir [23],[24],[25]. PMC balata (Tablo 1)
ile yapılan testler sonucunda sıcaklık artışı ile sürtünme
katsayısının düştüğü ve aşınma oranının da arttığı
görülmüştür [26].
Günümüzde, çelik lifler sürtünme malzemesi
endüstrisinde genellikle iyi bir aşınma direnci ve
yüksek sıcaklıklarda kararlı bir sürtünme katsayısı elde
etmek amacıyla kullanılır. Buna karşın, diskte aşınma
ve kalınlık değişimine sebep olurlar. Bu durum da
frende vibrasyon ve gürültüye sebebiyet verir. Çelik

3.2.2. Bağlayıcılar
Bağlayıcılar diğer bileşenleri bir arada tutmak,
oksidasyona karşı dirençli ve termal olarak kararlı bir
matriks oluşturmak için kullanılır. Genellikle termoset
fenolik reçineler balata içerisinde bağlayıcı olarak yer
alır. Sönümleme özelliklerini arttırmak için lastik
malzeme ile birlikte kullanılır.
Genelde kullanılan organik bağlayıcılı fren balata
sürtünme malzemeleri homojen olmayan bir yapı ve
düşük yük dayanımı sergiler. Düşük dayanıma karşın
kullanım esnasındaki özgül temas yüzeyleri balatada
çok iyi sürtünme ve aşınma karakteristikleri verir.
3.2.3. Dolgu malzemeleri
Temelde maliyeti azaltmak ve üretilebilirliği
iyileştirmek için kullanılır. Mika ve vermiculite gibi
farklı mineraller sık sık kullanılır. Baryum sülfat da
genelde kullanılan bir başka dolgu malzemesidir.
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Tablo 1. Farklı araştırmacılara göre fren balata bileşenlerinin hacimce % kompozisyonu.
Ham madde
Metal lifler
Cu lifler
Çelik lifler
Organik lifler
Aramid lifler
Antimonite
Cam lifler
Seramik lifler
Bağlayıcı
Fenolik Reçine
Lastik
Katı yağlayıcı
Grafit
MoS2
Sülfür
Abrazif
ZrSiO4
Kum
Quartz
Sürtünme katkıları
Cashew tozu
Organik tozu
Potasyum titanat
Demir tozları
Pirinç
Bronz
Metal sülfitler
Dolgu malzemesi
Barit
Ca(OH)2
Vermiculite
Slikon oksit
Demir oksit
Çamur

[17]

[27]

[28]

[29]
32

[19]

[30]

15
15

24

0 ve 15

3

10

30

[26]

[31]

4
7
6.4
4.6

6.4
4.6

3
4 ve 0
20

8
11

9

7
4

15

15

16

15

19.2
7.5

Yeterince

11

19
7.5

10
10

23
4
0.3

0.3

5
4

5
5

7

5
15
5

10
10
17 ve 0
0 ve 6
15
11

8
7
8
22

26
4

20
4

48
14

8

48
5

14

5
6
2

3.2.4. Katkı malzemeleri

4. TRİBOLOJİK TEMASIN YAPISI

Katkı malzemeleri kararlı sürtünme özellikleri
elde etmek ve hem disk hem de balatada aşınma
kontrolünü sağlamak için katılır. Grafit ve farklı metal
sülfitler gibi katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını
öncelikle yüksek sıcaklıklarda kararlı tutmak ve balatarotor aşınmasını kontrol etmek için kullanılır.
Abrazif partikülleri, tipik olarak alümina ve
silica, hem sürtünme katsayısını ve hem de disk
aşınmasını arttırır.
Bakır ve bakır alaşımları sürtünme ara
yüzeyinde temel olarak termal dağılımı iyileştirmek
için eklenir. Ayrıca bakır yüksek sıcaklıklarda ara
yüzeyde bakır oksit oluşturarak sürtünme katsayısı
değişimini sürekli kılar. Bu yüzden, bakır veya bakır
alaşımları sürtünme değişimini kontrol etmek için
eklenir.

Frenleme esnasında, balata yüzeyi diske karşı
sürekli temas içindedir. Bütün kuru kayma
sistemlerinde olduğu gibi, sürtünme kuvveti gerçek
temas alanı aracılığı ile iletilmektedir. Buna karşın,
balata yüzeyinin sadece sınırlı bir kesimi disk ile
temastadır. Bu gerçek temas alanı balata yüzeyinde
dağılmış olan çok sayıda temas bölgelerini
kapsamaktadır (Şekil 4).
Balata yüzeyindeki alçak bölgeler kayma
temasından hiçbir iz göstermez. Çünkü bu bölgelerden
malzeme kaldırılması ancak disk ve balata arasına
kaçan aşınma parçaları tarafından gerçekleştirilen
mekanik bir çarpışma hareketi veya organik balata
bileşenlerinin mekanik bozulması ve ayrışması
tarafından öncelikle parçalanma olduğuna inanılır.
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Balata

Temas bölgeleri

Birinci ve ikinci temas bölgelerinin oluşumu ve
labirent içerisindeki aşınma partiküllerinin izledikleri
yol dönen bir cam disk kullanılarak test edilmiştir [28].
Cam disk, dinamik temas durumunu gösteren kamera
ile donatılmış mikroskop kullanılarak direkt
mikroskobik ve video kayıtlarını kolaylaştırmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda balatanın topografisi
üzerinde en belirgin olarak oluşan şekiller, temas
bölgelerini oluşturan lifler ve abrazif partiküller gibi
aşınmaya karşı dirençli bileşenler olduğu tespit
edilmiştir. Ikinci bölgelerin oluşumu ve küçülmesi çok
hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Gerçek fren
sistemlerindeki sonuçlara uyarlandığında, balataya
gelen yük arttığı zaman aşınma partikülleri ikinci
büyük bölgeleri oluşturmak için daha eğilimli hale
geldiği gözlenmiştir. Bu durum büyük bir olasılıkla
disk balata arasında bulunan aralığın darlığı sebebiyle
meydana gelmektedir. Temas bölgeleri tarafından
oluşturulan labirentin içindeki boşluk daha da azaldığı
zaman, aşınma partiküllerinin büyük bir kısmı yapışık
hale gelir ve böylece temas bölgeleri de büyür.

Gerçek temas
alanları

Şekil 4. Temas bölgelerinin ve temas bölgelerindeki
gerçek temas alanlarının genel görünümü [15].
Temas bölgeleri tipik olarak 50-500 µm
genişliğinde ve birkaç mikron yüksekliğindedir.
Ölçümler, sertlik değerlerinin balata kompozisyonunun
sertliğine göre daha yüksek olduğunu göstermiştir
(örneğin 3000 Mpa, 200 Mpa ile karşılaştırılmıştır).
Bölgelerin toplam sayısı 105 civarındadır ve tipik
olarak balata alanının %15-20’lik ([30]’in yaptığı
testlerde %25) kısmını kapsar ve ortalama basıncı
ortalama balata basıncından 5 kat daha yüksektir.
Balatadaki
sert
bileşenlerin
sertliği
ile
karşılaştırıldığında bu basınç (tipik olarak 6-50 Mpa
arasında değişir) oldukça düşüktür [15].

4.2. Temas Bölgelerinin Parçalanması

4.1. Temas Bölgelerinin Oluşumu

Ikinci temas bölgeleri balatadaki yapısal
bileşenlerin meydana getirdiği birinci temas
bölgelerinin desteği olmadan var olması mümkün
değildir [28]. [31], [27] ile oldukça benzer bir sonuç
ileri sürmüştür. [27] çalışmasında quartz kristalleri
yerine çelik lifler ilk temas alanını şekillendirmiştir.
[31]’e göre ise ilk etapta sert quartz kristalleri
yüzeyden tercihen yumuşak malzemeyi kaldırır. Çok
sık görülen bu proses mekanik alaşımlar için ifade
edilen aşınma olayına benzerdir. Sert, sıkıştırılamayan
quartz partikülleri balatadan ayrılınca öğütücü bilya
fonksiyonunu
göstermiştir.
Öğütülmüş
aşınma
partiküllerinin tercihen quartz kristallerinin etrafındaki
aşınmış çukurların içerisine biriktirilmesi, daha sonra
da bastırılarak sıkıştırılması mantıklı görülmüştür.
Yüzeydeki ve tabakanın kendisindeki fazladan aşınma
sonucunda tabakada azalmaya ve balata yüzeyinde
aşınma partiküllerinin ayrılmasına sebep olmuştur.
Ikinci temas bölgeleri ayrıca disk yüzeyindeki
pislikler ve dalgalı şekil sebebiyle de parçlanıp
küçülebilirler. Bu parçalanma çok ani olarak
gerçekleşmektedir.

Temas bölgeleri birinci ve ikinci olmak üzere
iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölgelerin ilk
oluşumu mekaniksel olarak kararlı ve aşınmaya karşı
dirençli balata bileşenleri tarafından gerçekleştirilir.
İkinci bölgeler, birinci bölgelerin etrafına aşınma
partiküllerinin birikmesi ve sıkışması sonucunda oluşur
(Şekil 5).

Şekil 5. Balata ve disk arasında bulunan boşluğun
yüksek yükler sebebiyle küçülmesi ve aşınma
partiküllerinin sıkışmasını gösteren şematik çizim [28].

5. AŞINMA
Fren balata ve disk yüzeyinde oluşan temas
bölgeleri frenleme sırasında geniş bir bölgeye dağılır.
Oluşan bu bölgelerin ikinci temas bölgelerinin oluşumu
ile büyümesi ve farklı aşınma mekanizmalar tarafından
aşınması birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir
[31],[27]. Aşınmayan temas bölgeleri frenleme
esnasında disk tarafından uygulanan basınç etkisiyle
elastik olarak düz bir şekilde deforme edilir [30].

Aşınma partiküllerinin temas bölgelerine
yapışma eğilimi sıcaklığa, rutubete, normal ve kesme
basınçlarının yayılma durumuna bağlıdır [15]. Balata
ve disk arasındaki bu temas labirente benzetilebilir.
Frenleme esnasında küçük partiküller halindeki aşınma
ürünleri bu labirentin içerisindeki boşluklardan dönen
diskin etkisiyle sürekli bir harekete sahiptirler.
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Sürtünme prosesinde aşınma oranı temas
sıcaklığına lineer olarak bağlıdır. Balatanın içinde
bulunan yüksek termal iletkenliğe sahip bileşenin
artmasıyla temas sıcaklığında düşüş meydana gelir.
Bunun tersi durumunda da temas sıcaklığında artış
gözlenir ve buna bağlı olarak aşınma da artar [32].
100 N’luk sabit basınçta, 22-600oC’lik
sıcaklıklar arasında üç farklı kayma hızı (0.5, 2.0 ve 3.5
m/s) için karbon lifi katkılı bir pim ile bir disk test
edilmiştir [33]. Kayma yüzeyinde taramalı ve optik
mikroskop ile yapılan analizler ile C-C kompozitlerin
sürtünme ve aşınma mekanizmaları incelenmiştir. Oda
sıcaklığında ve 0.5 m/s’lik düşük kayma hızında
aşınma katsayısı oldukça düşüktür. Bununla birlikte
artan kayma hızı ile birlikte disk ve pimdeki aşınma
oranı artmıştır. Sürtünme katsayısı kayma hızlarından
tamamen
bağımsızdır
ve
ortalama
0.2-0.26
civarındadır. 22-300oC arasında artan sıcaklığa bağlı
olarak disk ve pimdeki aşınma oranının arttığı,
300oC’den sonra ise çok düşük bir azalma ile neredeyse
sabit kaldığı görülmüştür. C-C kompozitlerin oda
sıcaklığında ve uygun hızlarda aşınmaya karşı dirençli
malzeme olarak eşsiz özellikler gösterdiği, ancak
sürtünme sonucunda ısınma, liflerin ayrışmasına ve
çatlamasına neden olduğu için, bu gibi malzemelerin
tribolojik özelliklerini kötü etkilediği gözlenmiştir.
Şekil 6’da polimer matriksli bir balata
malzemesinde ve gri dökme demir diskte aşınmaya
bağlı olarak normal yükteki değişim gösterilmiştir. Sert
partiküllerin olduğu yerde normal yükte ani bir artış
gözlenmiştir. Bu aşamadan sonra aşınan partiküllerin
içerisinde balata bileşenlerine ek olarak disk malzemesi
kalıntılarına da rastlanmıştır. Bunun sebebi, yükün
arttığı bölgelerdeki disk malzemesinin sert partiküller
tarafından aşındırılmasıdır [1].

6. SONUÇ
Fren sistemlerinde disk ve balata malzemesi
arasındaki sürtünme ile sağlanan frenleme, hayati
öneme sahip olan karmaşık bir sistemdir. Bu konuda
yapılan bir çok araştırma fren balata ve disk
malzemelerinin özelliklerinin iyileştirilmesi ile daha
yüksek frenleme performansı elde etme amacındadır.
Bu çalışmada öncelikle günümüzde otomotiv
endüstrisinde büyük öneme sahip olan fren
sistemlerinde kullanılan sürtünme malzemelerinin
özellikleri ve disk-balata ara yüzeyinde meydana gelen
tribolojik temasın yapısı hakkında bilgiler verilmiştir.
Diğer taraftan fren sürtünme malzemelerinin
özelliklerini etkileyen üretim parametreleri de balata
performansı üzerindeki rolü büyük olup, bu konudaki
çalışmalarımız devam etmektedir.
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ÖZET
1F renDiseke MaMsMaiv enküsarisinke kFnnenDnen aekDs reniknerinin iinenebinirnik kriaernerini benirnesek esecDyne reiiani
keneyner yepDnsDiaDr. İinenebinirniği eakineyen fekaörner iinenen ii perresD senzesesi, kesici aekDs, aekDs geMsearisi,
kesse pereseareneri Mnerek benirnensekaekir. Deneyner irin MnFiaFrFnen sisaes kMnenDsDnke kinesMseare,
enenMg/seyDsen könüiaürücü ve bir PC kFnnenDnsDiaDr. Deneynerke MaMsMaiv enküsarisinke yeygDn Mnerek kFnnenDnen ür
ferknD ii perresD senzesesi kFnnenDnsDiaDr. 1F senzesener DIN90MnCrV8 nMrsFnke Mnen sMğFk ii aekDs reniği, DIN
X32CrMMV33 nMrsFnke Mnen sDcek ii aekDs reniği ve DINX42Cr13 nMrsFnke Mnen kenDp reniknerikir. Kesici aekDs
Mnerek kepnesesDz WC ve HSS ine kepnesenD kesici aekDsnerken TiAnN ve TiC+TiCN+TiN kFnnenDnsDiaDr. Kesici aekDs
ISO sisaesine göre DNMG 1.0608 kDr. YepDnen keneynerke aekDs ösrü süresince kesse kFvveaneri, serbesa yüzey
eiDnsesD ine yüzey pürüznünüğü keğerneri önrünsüi, aekDs reniknerinin aMrnenensesD iinesinke kesici aekDsner
perfMrsens erDsDnken keriDneiaDrDnsDinerkDr.
Anahtar kelime: TekDs reniği, iinenebinirnik, aekDs ösrü, kepnesenD aekDsner
MACHINABILITY OF TOOL STEELS USED IN AUTOMATIVE INDUSTRY
ABSTRACT
In ahis wMrk veriMFs experisenas were perfMrsek aM keaersine ahe sechinebiniay criaerie Mf aMMn saeens ahea were Fsek in
eFaMsMaive inkFsary. FecaMrs ahea effeca ahe sechinebiniay ere wMrkpiece /cFaaing aMMn seaerien, aMMn geMseary enk
cFaaing pereseaers. In ahe experisenas ahree kifferena wMrkpiece seaeriens (DIN90MnCrV8 cMnk wMrk saeen, DIN
X32CrMMV33 hMa wMrk saeen enk DINX42Cr13 kie saeen) enk fMFr kifferena cFaaing aMMn seaeriens (HSS, FncMeaek WC
enk TiAnN enk TiC+TiCN+TiN cMeaek aMMns) wiah ISO kesigneaiMn Mf DNMG 1.0608 were Fsek. In ahe experisenas
cFaaing fMrces, fnenk weer enk sFrfece rMFghness venFes were seesFrek enk cFaaing aMMns were cMsperek eccMrking aM
aheir perfMrsences in aFrning aMMn saeens.
Key words: TMMn saeen, sechinebiniay, aMMn nife, cMeaek aMMns
1.

GİRİŞ

TeneinD iseneaae iinenebinirnik, önesni bir kDyesnese ve
keğernenkirse peresearesikir. İinenebinirnik benirneyicineri
ii perresD senzesesinin özennikneri, aekDs ösrü, kesse
hDzD, aenei kenkDrsenDn kMneynDğD, perrenDn yüzey keniaesi,
iinesin önrü hessesiyeai veye ekMnMsik aenei kenkDrse
sikaerDkDr [1, 2]. 1FnFnne birnikae iinenebinirnik senzese
özenniknerine
beğnD
Mnerek
erDkre
aenDsnenDp
önrünesesekaekir. KerseiDk bir özennik gösaeren

iinenebinirnik peresearenerinke, rMğFnnFkne aenDsnenebinen
kriaernere göre kiğer peresearener yekneiDk Mnerek
benirnensekaekir.
İinenebinirniğin saenkerkize ekinsii bezD özenniknere göre
aenDsnensesD MnkFkre güraür. İinenebinirnik ii perresD
senzesesinin kesici bir aekDsne isaeninen birise
geairinsesinkeki iinenebinse yeaeneği Mnerek aenDsnenDr.
İyi bir iinenebinirnik irin gerekni Mnen kMiFnner iFnnerkDr
[3]:
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•
•
•
•
•

TekDs ösrünün iyineiairinsesi,
Tenei eaDnse hDzDnDn yüksenainsesi,
Yüzey keniaesinin eraDrDnsesD,
Tenei MnFiFsFnFn kMneyneiaDrDnsesD,
Kesse kFvveanerinin ezenaDnsesD (aekDs
ösrünü ve enerji aükeaisini kMğrFken
eakinesekaekir).

Tenei kenkDrse esnesDnke aüs aekDsner eiDnDr ve bF
eiDnse aekDsner ösürnerini aesesneyene keker keves
eker. Kesici aekDs ösrü her zesen sDnDrnDkDr, eaki eken
fekaörner kesse iinesine beğnD peresearenerkir [4].
AiDnse sDnDrDne FneisDi bir aekDs ine kesseye keves
ekinirse, aekDskeki aehribea kehe ke eraer ve bF kFrFs
kesse kFvveanerinke eraDie, iinenen perre bMyFanerDnke
keğiiise ve yüzey keniaesinin bMzFnsesDne sebep MnFr.
TekDs ösrünke yepDnen iyineiairsener üreais seniyeaini
kMğrFken eakinesesi nekeniyne sMn kerece önesnikir [.,
6].
1enezinski ve Ennejisi [7], frezenese iinesnerinke ferknD
inernese hDznerDnDn aekDs eiDnsesD üzerine eakinerini
ereiaDrsDinerkDr. YepDnen keneynerke pesnensez reniknerin
iinensesinke aekDs eiDnse hDzDnDn yeveineaDnerek aekDs
ösrünke eraDinerDn seğnenkDğD bFne keriDnDk aenei MnFiFs
hDzDnDn sebia aFaFnkFğF bir sMken geniiairinsiiair.
Jesienniek ve erk. [8], kerbür aekDsnerDn kFnnenDnkDğD
aMrnenese iinesnerinke; inernese hDzDnDn eraDrDnsesD ve
yeveineaDnsesD kFrFsFnke eynD kesse peresearenerinke,
kesici aekDske MnFien serbesa yüzey eiDnse sikaerDnke
(V1) önesni ferknDnDkner MnkFğFnF göznesnesiiair.
Keye ve erk. [9], yeni bir aeknik kFnnenerek kesse
hDzDnkeki keğiiisnerin aekDsDn serbesa yüzeyinke MnFien
eiDnsenere Mnen eakinerini incenesii ve aekDsDn
keğiiairinsesi gereken MpaisFs zesenDn benirnensesine
yönenik pereseareneri benirnesiiair. Lee [10], kesse
kFvveai ine serbesa yüzey eiDnse sikaerD eresDnkeki Mren
ine MpaisFs aekDs ösrünün benirnensesine iniikin
renDisener yepsDiaDr. 1F renDisenerken enke ekinen
sMnFrner; eynD kesse kMiFnnerD irin ferknD
kesse
pereseareneri (özennikne ferknD inernese ve kesse hDznerD)
kFnnensek sFreaiyne aekDs ösrünün eraDrDnebineceğini
Mraeye kMysFiaFr. RMnkeinen ve erk. [11,], CVD yönaesi
ine TiN, TiAnN ve TiCN kepnensDi aekDsnerne yepDnen
aenei kenkDrse iinesnerinke, 2-3 kea kehe iyi aekDs ösrü
enke easiinerkir. 1F yönaes, yüksek kesse hDzD
gereksinisi
nekeniyne
encek
SD
aezgehnerke
FygFnenebinsekaekir.
Üreainen bir sekine enesenDnDn fMnksiyMnFnF yerine
geairebinsesinke yüzeynerin keniaesinin önesi büyükaür.
EnesenDn küz yüzeyninik veye yFverneknDk gibi
özenniknerinin yenD sDre iinese yönaesine beğnD Mnerek
yüzeyin sikrM yepDsDne ke kikkea ekinsesi gerekir.
TMrnenese iinesinke FygFn kesse peresearenerinin
serisi seyesinke erzF ekinen yüzey keniaesinin seğnensesD
süskünkür. Örneğin sera perrenerDn aMrnenensesDnke,

seresik kesici Frnerne, yüksek kesse hDznerDnke aeinese
iinesine yekDn yüzey keniaesi enke ekinebinsekaekir.
TeneinD isenea enenDnke en ekMnMsik isenea ve en ikeen
aekDs ösrü irin en FygFn kesse peresearenerinin
benirnensesi esernenDr. TesesDyne aekDs-ii perresD
senzesesi rifaine, kesse kMiFnnerDne, aekDs aezgehDne,
kesici aekDse beğDsnD Mnen bF iines sMn kerece zMrkFr.
SMn yDnnerke kesici aekDs aeknMnMjinerinkeki geniisener
sMnFcFnke kepnesenD kesici aekDsner aeneinD isenea
iinesnerine gerek aekDs ösrü, gerek iinese zesenD,
gerekse iines keniaesi erDsDnken önesni keakDnerke
bFnFnsFinerkDr. 1F aip kepnesenerne FneiDnen yüksek
seranik, yüksek eiDnse kirenci ve kMrMzyMn kirenci
nekeniyne kepnesenD aekDsner bir rMk FygFnese enenD
bFnsFinerkDr .
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Sistem Donanımı
OaMsMaiv enküsarisinke kFnnenDnen aekDs reniknerinin
iinenebinirnik kriaernerinin benirnesek esecDyne yepDnsesD
öngörünen keneynerke kesse kFvveanerini önrsek irin
MnFiaFrFnen sisaes kMnenDsDnke kinesMseare, enenMg /
seyDsen könüiaürücü ve bir PC kFnnenDnsDiaDr. Şekin 1’ke
sisaes kMnenDsD görünsekaekir. Ür ferknD kenenken genen
enenMg sinyennerin yüksenainsesi irin ür ekea espnifier
(ADAM3016) ine besnese gerinisi, girii/rDkDi sinyenneri,
sepse keğerneri isaeninen önrse erenDğDne göre
eyernensDiaDr. Veri aMpnese keraD (PCL818HG) ve veri
ineais keraD (PCLD-811.) kDr.

Şekin 1. Sisaes kMnenDsD
2.2. Yazılım
YezDnDs rMk esernD Mnerek kFnnenDnebinecek iekinke
aesernensDiaDr. SMnFrnerDn enenMg veye seyDsen keğerner
Mnerek enDnsesD süskünkür. Önrse hDzD erenDğD 1-1000
Hz ve önrse gerinisi ise 0-10 V eresDnke 12 ferknD
kMnFskekDr. Kesse kFvveaneri, zesen, ferknD kesse
pereseareneri, önrse erenDknerD, sDnDrnesener, enenMg veye
seyDsen girii keğernerine göre grefik üzerinke
görünebinsekaekir. YezDnDs aüs PCL keranerDnD
kesaekneyecek niaenikaekir [12].
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2.3 İş Parçası Malzemelerinin Özellikleri

2.4 Tezgah Özellikleri

Deneynerke MaMsMaiv enküsarisinke yeygDn Mnerek
kFnnenDnen köra ferknD ii perresD senzesesi kFnnenDnsDiaDr.
DIN90MnCrV8 nMrsFnkeki senzese enküsarike pres
kenDpnerD, pefae, kDnevFz, reybe, sekes, pnesaik kenDpnerD,
önrü ve kMnarMn eneaneri, sesaerner vb. sekine
enesennerDnDn üreaisinke yeygDn Mnerek kFnnenDnen bir
senzese MnFp enküsarike sMğFk ii aekDs renikneri Mnerek
enDnDr. DIN X32CrMMV33 senzesesi bekDr ve
eneiDsnerDnDn besDnrnD veye besDnrsDz köküsünke, prMfin
rFbFk presnese iinesnerinke, cDveae ve sMsFn üreaisinke
kFnnenDnsekaekDr. Enküsarike sDcek ii aekDs renikneri
Mnerek enDnDr. DINX42Cr13 senzesesi eneniz ve yepD
yönünken geniiairinsii renikair. Asia eakisi Mnen PVC ve
benzeri pnesaik kenDpnerD, Mpaik sercekneri, MaM eykDnnease
eksesFer kenDpnerD irin FygFnkFr. Enküsarike kenDp
renikneri
Mnerek
enDnDr.
Çizenge
1.’ke
keney
senzesenerinin eneniz keğerneri görünsekaekir.

Deneynerke kFnnenDnen aMrne aezgehDnke gür: .,. KW,
kevir seyDsD erenDğD: 90-2.00 k/kk., inernese: 0,03-0,2.
ss/kev. kir. SMğFase sDvDsD kFnnenDnsesDiaDr. KFnnenDnen
İi perrenerD FzFnnFğF 340 ss MnFp eyne-pFnae eresDne
beğnensDiaDr.

2.5 Kesici Takımın Özellikleri
Kesici aekDs Mnerek kepnesesDz WC ve HSS ine kepnesenD
kesici
aekDsnerken
TiAnN
ve
TiC+TiCN+TiN
kFnnenDnsDiaDr. Kesici aekDs geMsearisi ISO sisaesine
göre DNMG 1. 06 08 kDr. KFnnenDnen kesici Fr erDsD ..M
Mnen negeaif bir FraFr.
3. İŞLENEBİLİRLİK TESTLERİ

Çizenge 1. Deney senzesenerinin eneniz keğerneri

DIN
NMrsF
AISI

İi perresD senzeseneri Mraenese enenizneri
90MnCrV8
X32CrMMV33
X42Cr13

Mn
Cr
MM
V

O2

H10

2,00
0,40
0,10

0,30
3,00
2,80
0,.0

Geniiairinsii
20
13,60
0,30

hDznerDnDn FygFnenebinsesi irin ii perresD repD 7.-8. ss
eresDnke serinsiiair. KFnnenDnen ii perrenerDnDn sDcek
hekkenese yönaesi ine üreainsii MnsenerD nekeniyne ink
pesMke seykene genen MnFssFznFknerD gikersek esecDyne
ii perresD üzerinken keneynerken önce ferknD bir kesici
aekDs ine 1-1,. ss eresDnke aenei kenkDrDnsDiaDr. 1F iines
ii perresDnke keiresenniği aes MnFiaFrkFğF irin aiareiisneri
ezenasekaekDr. 1F kFrFs kesse kFvveanerinin kerernD bir
kevrenDi gösaersesine yerkDscD Mnsekae eyrDce ink enke
aekDs eiDnsesDnDn MnFssFz eakinensesini önnesekaekir.
Çizenge 2.’ke keney pnenD görünsekaekir.

Kesici aekDs kevrenDinerDnD incenesek esecDyne kepnesenD
kesici aekDsnerDn kFnnenDnkDğD keneynerke yüksek kesse
Çizenge 2. Deney pnenD
Kesse pereseareneri
NM

Deney
ekD

TekDs

Menzese
SDcek ii reniği
SMğFk ii reniği
KenDp ii reniği

01

V,f,e
eakineri

HSS

02

Fs,Fr,Fv
önrse

HSS

Fs-V1
iniikisi
03
V1-a
iniikisi
04

KenDp ii reniği

HSS, WC SDcek ii reniği
TiC+TiCN SMğFk ii reniği
KenDp ii reniği
+TiN
TiAnN
WC
SDcek ii reniği
TiC+TiCN SMğFk ii reniği
KenDp ii reniği
+TiN
TiAnN

v s/k

f
ss/k

e
ss

Önrünen
peresear
e

1FnFnen veriner

V1, T

V, f, e’ nDn aekDs ösrüne
eakineri

Fs, Fr,
Fv

TeMrik ve keneysen Fs, Fr, ve
Fv’ nin keriDneiaDrDnsesD

FerknD (v, f, e) keğerneri

Fs, V1

Fs-V1 iniikisine eia grefikner

FerknD (v, f, e) keğerneri

V1, T

Fs-V1 iniikisine eia grefikner

FerknD v, f, e keğerneri
38

0,0.
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0,.
1,0
1,2.

3.1 Kesme Parametrelerinin Takım Ömrüne Etkileri

200

Takım ömrü dk

Tenei kenkDrse iinesneri sDresDnke keneynerin özenniğine
göre benirni erenDknerne kesse iinesi kFrkFrFnsFi ve
sikrMskMp ine serbesa yüzey eiDnsesD önrünsüiaür.
Kesse kFvveanerine iniikin veriner keykekinsiiair. Yüzey
pürüznünüğü önrüsü irin nFsFnener 20 ss FzFnnFğFnke
kesinsiiair. TekDs ösrü kriaeri Mnerek
yüzey
keniaesinkeki benirgin MnFssFznFkner ve V1 keğerneri
kFnnenDnsDiaDr.

150
100
50

Serbesa yüzey eiDnsesDnDn önrünsesinke NikMn104
sikrMskMbF, yüzey pürüznünüğünün önrünsesinke ise
SFraMnic 3+ önrse cihezD kFnnenDnsDiaDr. Deney
nFsFnenerinke . ferknD nMkaeken önrünen keğernerin
MraenesesD Re Mnerek benirnensiiair.

0
(a)

e)

Kesse pereseareneri; kesse hDzD (v), inernese (f), ve aenei
kerinniği (e) kesse kFvveanerini, aekDs ösrünü, aekDs
eiDnsesDnD ve yüzey keniaesini ferknD Mrennerke
eakinesekaekir. Kesse hDzDnDn kesse kFvveaneri üzerine
eakisi sMnFcFnke eiDnse, eğDz birikinaisi ve aenei ine aekDs
yüzeyi eresDnkeki süraünse keaseyDsD keğerinin keğiisesi
söz kMnFsF MnsekaekDr. Kesse hDzD esesen iinese
zesenDnDn ve bFne beğnD Mnerek üreais sikaerDnDn
erasesDnke en önesni eakenkir. Ancek kesse hDzDnDn
erasesD aekDsDn eiDnsesDnD hDznenkDrsekae ve aekDs
ösrünü ezenasekaekDr. AiDnse sikaerDnDn erasesD ine
birnikae aekDs ine perre eresDnkeki aeses enenD erasekae ve
eiDnse ine birnikae kesse kFvveanerinke eraDiner
görünsekaekir [13]. Şekin 2.’ke kesse kFvveanerinin
keğiiisi, Şekin 3.’ke kesse peresearenerinin aekDs
ösrüne eakineri görünsekaekir. Kesici aekDsnere eia kesse
hDzD erenDğDnDn kFnnenDnsesD kFrFsFnke aekDs ösrünün
önceken aehsini geniiairinen sMkenne süskün
MnsekaekDr.

Kesme kuvveti (daN)

Fs

Fr

Takım ömrü ( d k )

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
(b)

k e s m e p a r a m e t r e l e r i (v,f,
a)

TekDs: HSS, ii perresD: sDcek ii reniği

K e s m e h ı z ı ( m / d k.)
İ l e r l e me ( m m / d v.)
T a l a ş de r i n l i ğ i ( m m)

K e s m e p a ra m e t r e l e r i ( v, f, a )

b) TekDs: HSS, ii perresD: kenDp ii reniği
Şekin 3. Kesse peresearenerinin aekDs ösrüne eakineri
Kesse hDzDnDn ezensesD kesici aekDs eğzDnke birikinainer
MnFisesDne neken MnsekaekDr. 1F kFrFske aenei erDsD
büyüsekae kMneyDsDyne kesse kFvveaneri ezensekaekDr.
Ancek eynD eğDz birikinainerinin süraünseyi eraDrsesD ine
kesse kFvveanerinke eraDiner görünsekaekir [14, 1.].
SMnFrae bF iki eaki birbirini kengenesekae ve kesse
kFvveanerinke
önesni
bir
keğiise
seykene
gensesekaekir. İnernese ve aenei kerinniğinin erasesD
kenkDrDnen aenei sikaerDnD ve bFne beğnD Mnerek hercenen
özgün enerji ve kesse kFvveanerinin erasesDne neken
MnsekaekDr.

30
25

K e s m e h ı z ı ( m / dk. )
İ l e r l e m e ( m m / dv. )
Talaş derinliği (mm)

Fv

20
15
10
5
0
30

60

90

120

150

170

200

K e s m e u z u n l u ğ u (mm)

Şekin

2. Kesse kFvveanerinin kesse FzFnnFğF
süresince keğiiisi (v=66 s/kek, f=0,1 ss/kev,
e=0,. ss, ii perresD: sDcek ii reniği, aekDs:
HSS)

FerknD kesse kMiFnnerDnke yepDnen keneynerke enke ekinen
verinerin kFnnenDnsesD ine yepDnen enenizner sMnFcF aekDs
ösrü üzerinke en büyük eakiyi kesse hDzDnDn (v), sMnre
inernesenin (f) ve en ez eakiyi ise aenei kerinniğinin (e)
yepaDğD görünsüiaür. Şekin 4.’ke sDcek ii aekDs
reniknerinke ferknD kesse hDzD ve inernesenerke kesse
kFvveanerinin keğiiisi görünsekaekir.
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TekDs ösrü üzerinke en eakini kesse peresearesi Mnen
kesse hDzDnDn erasesD, serbesa yüzey eiDnsesD (V1)’nin
MnFiFsFnF hDznenkDrsekae ve eiDnse sikaerDne beğnD
Mnerek
kesse
kFvveanerinke
önesni
eraDiner
göznesnensekaekir. Genenke aekDs ösrü kriaeri Mnerek
eiDnse sikaerD kFnnenDnsekaekDr. Serbesa yüzey eiDnse
sikaerD (V1), aekDs ösrünün benirnensesinke önesni bir
eakenkir.

Takım ömrü

(dk)

80
70

Kalıp iş çeli ği

60

Sıca k iş çel i ği

50
40
30
20
10
0
0.4

0.5

0.6

0.7

Ta l a ş d e r i n l i ğ i

e)

Takım ömrü (dk)

0.9

FerknD aenei kerinniknerinke aekDs ösrünün keğiiisi
(f = 0,07. ss/kev)
70

e) FerknD inernesenerke kFvveanerin keğiiisi

0.8
(m m )

K a l ı p iş ç e l i ğ i

60

Sı c a k i ş ç e l i ğ i

50
40
30
20
10
0
0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

İ l e r l e m e ( mm / d e v )

b) FerknD inernesenerke aekDs ösrünün keğiiisi
(e =1 ss)
Şekin .. FerknD aenei kerinnikneri ve inernesenerke aekDs
ösrünün keğiiisi (v =4. s/kek., aekDs: HSS)

f =0, 1 mm/ dev a = 1,25 m m

Şekin 4. FerknD kesse hDznerD ve inernesenerke kesse
kFvveanerinin keğiiisi (ii perresD: sDcek ii reniği,
aekDs: HSS)
TekDs ösrünün benirnensesinke serbesa yüzey eiDnse
sikaerD (V1) kikkeae enDnsDiaDr. HSS aekDsner irin
V1=0,6ss aekDs ösrü kriaeri Mnerek kebFn ekinsiiair.
FerknD kesse pereseareneri ine yepDnen aenei kenkDrse
iinesnerinke, ferknD aenei kerinniği ve inernese
sikaernerDnke kenkDrDnen aenei hecsi keğiiaiği irin büaün
kFvvea bineiennerinke kMğrF MrenaDnD bir keğiise
görünsüiaür (Şekin ..). FerknD kesse hDznerDnke yepDnen
keneynerke ise aekDs ösrünke görünen keğiiisner
incenensiiair
(Şekin
6.).
Şekin
7’ke
kesse
peresearenerinin eakineri görünsekaekir.
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Takım öm rü dk

b) FerknD kesse hDznerDnke kFvveanerin keğiiisi

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ka l ı p i ş ç el i ği
s ı c ak i ş ç el i ğ i

25

30
35
40
K e s me h ı z ı m / d k

50

Şekin 6. FerknD kesse hDznerDnke aekDs ösrünün
keğiiisi (aekDs; HSS)

Deney senzesenerinin bMyFanerD ø80x200 ss kir. DDi
yüzeyke sDcek hekkeneseken keyneknenen sera kebFknerDn
MnFssFz eakinerini gikersek esecDyne keneynerken önce
ferknD bir kesici aekDs ine birker ss kenDnnDğDnke aenei
kenkDrDnsDiaDr. 1F iines eynD zesenke ii perresDnDn
könsesi sDresDnke seykene genen sengDnerD Mraeken
kenkDrDp aes keiresenniği MnFiaFrkFğF irin aiareiisnere
engen MnsekaekDr.

Ka l ı p i ş ç e l i ğ i
Sı c a k i ş ç e l i ğ i

Kesme hızı

İlerleme

Talaş derinliği

Şekin 7. Kesse peresearenerinin aekDs ösrüne eakineri
(v=37 s/kek, f=0,12 ss/kev, e=0,7. ss,
aekDs: HSS, ii perresD: kenDp ii reniği)
3.2. Kesme Kuvveti Takım Ömrü İlişkileri
Tenei kenkDrse iinesi sDresDnke kesse kFvveaneri eiDnse
sikaerDne beğnD Mnerek erasekae ve aekDs ösrünü
aesesnekDğD enke beinengDr keğerine göre önesni eraDiner
gösaersekaekir. AiDnse sikaerDne beğnD Mnerek Fs kFvveai
erasekae, eiDnse sMnFcF kesici aekDsken kMpen
perrecDkner sMnFcF kenkDrDnen aenei sikaerDnke ezensener
Mnsekae, kMneyDsDyne Fs kFvveai kekeseni Mnerek
ezensekaekDr. Şekin 8.’ke kesse kFvveanerinin aekDs
ösrü süresince keğiiisi görünsekaekir.

Tiareiisner aezgeh saebinizesini MnFssFz yönke
eakinesekae, eiDnsenDn geniiisini hDznenkDrsekae ve
kesse kFvveanerinin kMğrF Mnerek önrünsesine engen
MnsekaekDr. 1F nekenne ii perresD eyne-pFnae eresDnke
beğnensDiaDr ve gezer yeaek kFnnenDnsDiaDr. KepnesenD
kesici aekDsnerke kesse hDzD 2.0-27. s/kek., kepnesesDz
WC kesici aekDsnerke 180-200 s/kek. Mnerek
FygFnensDiaDr. Tenei kenkDrse iinesi süresince aekDsD
eakineyen ve ösrünü aesesnesesDne, kDrDnsesDne neken
Mnen eiDnse ine kesse kFvveai (Fs) incenensiiair.
V1'nin önrünsesi sDresDnke kreaer eiDnsenerD ke
göznesnensiiair. Ancek kepnesenD kesicinerke serbesa
yüzey üzerinkeki eiDnse sikaerD 0,3. ss ’ye FneiDnceye
keker kreaer eiDnsesDnDn rMk kürük bMyFanerke kenkDğD
görünsüiaür. TekDsDn kDrDnse öncesi kevrenDinerDnDn
incenensesinke ise V1=0,4. ss ’ye FneiaDkaen sMnre
kreaer eiDnsesDnDn eakini MnkFğF ve kesici aekDsDn
kDrDnsesDne kreaer eiDnsesDnDn neken MnkFğF görünsüiaür.
Kesici aekDsnerne aenei kenkDrse MneyDnke iinesin
beinekDğD enken iaiberen kesse hDzDnDn seksisFs MnkFğF
yerke eiDnse beinesekaekDr.
3.4. Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne
Etkileri

Şekin 8. TekDs ösrü süresince kesse kFvveanerinin
keğiiisi (v=4. s/kek., f=0,16 ss/kev., e=0,40
ss, aekDs:HSS, ii perresD: sDcek ii reniği)
3.3. Takım Aşınmasının Takım Ömrü Üzerine Etkileri
TekDs reniknerinin aeneinD iseneaDnke kepnesenD ve
kepnesesDz kesici aekDsnerDn perfMrsensnerD ve kDrDnse
öncesi kevrenDinerD keneysen Mnerek keriDneiaDrDnsDiaDr.
Deneynerke bei ferknD kesici aekDs irin benirni kesse
kMiFnnerDnke, aenei kenkDrse iinesi süresince aekDs ösrü
süresince Mnen kevrenDinerD incenensiiair. 1F eserne
periyMkik Mnerek benirni kesse FzFnnFknerDnke kesse
kFvveaneri ve serbesa yüzey eiDnse sikaernerD
önrünsüiaür. TekDs ösrü üzerinke en eakini pereseare
Mnen kesse hDznerD kepnesenD ve kepnesesDz aekDsner irin
üreaici firsenerDn aevsiye eaaiği öneriner kMğrFnaFsFnke
benirnensiiair. Deneynerke kepnesenD ve kepnesesDz
sinaernensii kerbür kesicinerke 0,3. ss nik serbesa yüzey
eiDnsesDnke aekDs ösrünün sMne erkiği görünsüiaür.

Yüzey pürüznünüğü keneyneri ür keğiiik ii perresD
senzesesi irin (sDcek ii, sMğFk ii ve kenDp aekDs renikneri)
yepDnsDiaDr. Deneynerke ferknD kesse peresearener
kFnnenDnseye özen gösaerinsiiair. 1enirni bir kesse hDzD,
inernese ve aenei kerinniği irin aeMrik Mnerek hesepnenen
Re keğerneri keneysen Mnerek enke ekinen sMnFrner ine
keriDneiaDrDnsDiaDr (Çizenge 3). FerknD ii perresD
senzeseneri irin inernese ve aenei kerinniğine göre Re
’nDn keğiiisi Şekin 9’ke, kesse peresearenerinin Re' ye
eakineri ise Şekin 10 ke gösaerinsiiair.
Deneynerken enke ekinen verinerin kFnnenDnsesD ine yüzey
pürüznünüğü kenknesinke benirainen keaseyD ve üs
keğerneri HSS kesici aekDsner kenDp ii, sDcek ii, sMğFk ii
aekDs renikneri irin bFnFnsFiaFr. Deneynerke enke ekinen
keaseyD ve üs keğernerinin kMğrFnFğFnF kMnarMn easek
esecDyne aeMrik Mnerek bFnFnen yüzey pürüznünüğü, benirni
kesse hDzD, inernese ve aenei kerinniği irin keneysen Mnerek
enke ekinen nFsFnenerin SFraMnDc 3+ yüzey pürüznünüğü
önrse cihezD ine yepDnen önrüs sMnFrnerD ine
keriDneiaDrDnsDiaDr.
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Çizenge 3. FerknD kesse pereseareneri irin keneysen ve aeMrik (Re) yüzey pürüznünüğü keğerneri (aekDs:HSS)
Deney
NM

1
2
3

Gerer

İnernese
(f) ss/k

Tenei
kerinniği
(e) ss

Deneysen

TeMrik

74,00
48,00
44,00

0,12
0,08
0,20

0,3.
0,..
0,8.

3,80
2,80
4,80

2,98
2,42
.,0.

30,00
41,00
28,00
27,00
60,00
60,00
42,00
41,00
30,00

0,2.
0,10
0,08
0,20
0,0.
0,0.
0,08
0,10
0,16

1,00
0,2.
0,..
0,9.
1,2.
0,3.
1,10
0,20
0,60

.,20
.,30
.,00
11,00
4,20
1,60
3,80
2,00
4,80

.,99
.,38
.,03
10,70
4,23
1,60
3,88
2,04
4,8.

SDcek ii reniği

4
.
6
7
8
9
10
11
12

SMğFk ii reniği

KenDp ii reniği

V = 50 m / d a k,
Sıcak iş çeliği

a = 0,75 mm
Kalıp iş çeliği

V= 40 m / dak, f = 0,08 mm/ dev.
Soğuk iş çeliği

Sı cak i ş çel i ği
Yüzey pürüzlülüğü (Ra)

9
Yüzey Pürüzlülüğü ( Ra )

Re (μs)

Kesse hDzD
(v) s/kk.

8
7
6
5
4
3
2
1

Kal ı p i ş çel i ği

Soğuk i ş çeli ği

7
6
5
4
3
2
1
0

0
0,05

0,08
İlerleme

0,10
(f = m m / d e v.)

0,25

0,14

0,50

0,75

1,00

1,25

Tal aş der i nl i ği (mm)

Talaş derinliği
Kesme hızı

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

İlerleme

5
Yüzey pürüzlülüğü (Ra)

Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)

Şekin 9. FerknD inernesenerke ve aenei kerinniknerinke Re 'nDn keğiiisi (aekDs:HSS)

Ta l a ş d e r i n l i ğ i
Kesme hı zı

İ l e r l e me

4
3
2
1
0

1

2
3
Soğuk iş çeliği

4
( V,f,a )

5

1

2

3

Sıcak iş çeliği

Şekin 10. Kesse peresearenerinin Re' ye eakineri (aekDs:HSS)

341

4
( V,f, a )

5

3,00

f = 0,08 mm/ d e v. a = 0,75 mm
Sıcak i ş çel i ğ i

Kalıp i ş çel i ğ i

Soğuk i ş çel i ğ i

Ra ( m)

Yüzey Pürüzlülüğü (Ra)

6
5
4
3

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
22

2
1

23

24

25

26

27

28

0
20

25
30
35
Kesme hı zı ( V=m/ dak.)

40

Fs (daN)

Şekin 11. FerknD kesse hDznerDnke Re 'nDn keğiiisi
(aekDs:HSS)
Ti Al N

WC

Şekin 13. TiAnN kesicinerke aekDs ösrü süresince Fs
'nin Re 'ye eakisi, (v=270 s/kk., f=0,12
ss/kev., e=0,6 ss, ii perresD: sMğFk ii reniği)
Tüs aekDsnerke serbesa yüzeyke seykene genen eiDnse
kikkeae
enDnsDiaDr.
Yüksek
kesse
hDznerDnke
kFnnenDnebinen kesici aekDsnerke perfMrsens eraDiDnDn kehe
fezne MnkFğF göznensiiair. Şekin 14.’ke ferknD
senzesenerke kesse peresearenerinin Re 'ye eakineri
görünsekaekir.

Ti CN

4,00
Ra ( m)

3,00
2,00
1,00
0,00
0,00

İlerleme

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Talaş derinliği

0,35

Kesme hızı

VB (m m)

Şekin 12. FerknD kesici aekDsnerke V1 'nin Re 'ye eakisi
(f=0,12 ss/kev., e=0,6 ss,ii perresD: sMğFk ii
reniği)
Serbesa yüzey eiDnsesD üreainen perrenDn repDnD ve yüzey
keniaesini kMğrFken eakiner. TekDs eiDnsesDnDn
benirnensesinke beinDce eser üreaise ere verinseken
eiDnsenDn aespia ekinebinsesikir. Şekin 11.’ke ferknD
kesse hDznerDnke ve Şekin 12’ke ferknD kesici aekDsnerke
V1 'nin yüzey pürüznünüğüne eakisi görünsekaekir. Kesici
Frae ve serbesa yüzeyke MnFien eiDnsener yüzey
keniaesinke bMzFnsenere neken MneceğD gibi üreaisin
kesici aekDs keğiiairinseken keves eaairinsesi üreais ve
aekDs seniyeanerini eraDrecekaDr [16].
Tenei kenkDrse sDresDnke seykene genen kirenrneri
yensek irin gerekni kesse kFvveaneri gerek aekDs,
gerekse ii perresD üzerinke bir aekDs iekin keğiiairsenere
neken Mnerek aekDs- ii perresD kMnFsFnF keğiiairsekae
ve yüzey keniaesini eakinesekaekirner (Şekin 13).

Sıcak iş Soğuk iş Kalıp iş
çeliği
çeliği
çeliği

Şekin 14. FerknD senzesenerke kesse peresearenerinin
Re 'ye eakineri
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tenei kenkDrse MneyDnDn ekMnMsikniği göz önüne
enDnkDğDnke en önesni fekaörnerken biri kesici aekDs
ösrükür. Tenei kenkDrse iinesnerinke aekDs geMsearisi,
kesse hDznerD, inernese ve aenei kerinniği sikaerD
ekMnMsik bir aekDs ösrü verecek iekinke serinir. ÇMk
kDse aekDs ösrü veren kMiFnner ekMnMsik MnseyDp aekDs
binensesi ve keğiiairinsesi seniyeaneri yüksekair. 1Fne
keriDn küiük kesse hDznerD kFnnenDnerek aekDs ösrünün
FzeaDnsesD ke ekMnMsik MnseyecekaDr. 1F kFrFske
üreais hDzD küiecekair.
TekDs aezgehnerDnke keriDneiDnen en önesni sMrFn, aekDs
eiDnsesDnDn
ve
kDrDnsesDnDn
zesenDnke
aespia
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ekinesesesikir. AiDnsDi bir kesici ine yepDnen aenei
kenkDrse iinesinke kesici aekDsDn aezgehe verebineceği
zererner yenDnke isaenen perre bMyFanerDnD ve yüzey
keniaesini enke easek ke iskensDz hene genir. AyrDce
keskinniğini keybeasii Mnen aekDse eakiyen kirenr
kFvveanerinin erasesD, kesse iinesi irin gereken enerjiyi
eraDreceğDnken seniyea ke erasDi MnFr.
Meaennerin
aeneinD
üreaisinke
aekDsnerDn
yüzey
özenniknerinin eraDrDnsesD önesni Mrenke aekDs ösrünün
eraDrDnsesDnD seğnesekaekDr. Kesse iinesinke küiük
inernese hDznerD pürüznünük erDsDnken aekDsDn kesse
pMaensiyeni biaseken aeknMnMjik ösrünün biasesine
neken MnsekaekDr. KFnnenDnen kesici aekDsnerDn ösür ve
seniyeai gerek üreaisin keniaesi, gerekse seniyeai
erDsDnken büyük önes aeiDr. SMn yDnnerke kesici aekDsDn
eiDnse kirencini ve kFnnenDs ösürnerini eraDrsek
esecDyne vekFs kepnese aeknikneri ine üreainen (TiN),
(TiAnN) gibi kepnesenD kesici aekDsnerDn kFnnenDsD
gikerek yeygDnneisekaekDr. YepDnen keneyner sMnFcF
aekDs ösrü ine ingini eieğDkeki sMnFrner enke ekinsiiair:
• TekDs ösrü üzerinke en büyük eakiyi kesse hDzD
(V), sMnre inernese (f) ve en ez eakiyi aenei
kerinniği (e) yepsekaekDr. Tenei kerinniğinin eakisi
kiğer kesse peresearenerine göre ihsen
ekinebinecek küzeykekir.
• TekDsDn ösrünü aesesnesesD enDnke kesse
kFvveanerinke (Fs) önesni eraDiner görünsekaekir,
encek eraDi MrenD kFnnenDnen kesici aekDs ve ii
perrenerDne göre keğiikennikner gösaersekaekir.
• Serbesa yüzey eiDnsesD (SYA) keğeri ve kesse
kFvveai (Fs) aekDs ösrünün benirnensesinke
kFnnenDnebinir peresearenerkir.
• Kesici aekDsnere eia kesse hDzD erenDğDnDn
kFnnenDnsesD kFrFsFnke aekDs ösrünün önceken
aehsini süskün MnsekaekDr. TekDs kMğrFsF
kesse hDzD FygFnnFğF kMnFsFnke eakini bir
peresearekir.
TekDs ösrü ve eiDnse iniikinerine iniikin yepDnen
keneynerke kesici aekDske SYA' nDn eakini MnkFğF
görünsüiaür. Kreaer eiDnsesDne resanensesDiaDr. Düiük
kesse hDznerDnke renDien kesici aekDsnerke kehe küiük
perfMrsens eraDiD enke ekinsesi, aekDs serbesa yüzeyinke
ekhesif eiDnsenDn ebresif eiDnseye göre kehe eakin bir
sekenizse MnsesDnken keyneknensekaekDr. Deneynerken
enke ekinen eiDnse ine ingini sMnFrner iFnnerkDr:
• AiDnse hDzD ink enkeki hDznD eraDiaen sMnre
yeveinesekae ve kMğrFsen Mnerek erasekaekDr.
TekDsDn ösrünü aesesnesesDne yekDn eiDnse
aekrer hDzne erasekae ve kesse iinesine keves
ekinkiği aekairke kesici aekDs kDrDnsekaekDr.
• AiDnsenDn kMğrFsen eğisi ne keker ez MnFrse,
aekDs ösrü M keker büyük MnsekaekDr. 1F nekenne
kesici aekDsnerDn seraniği yüksenkikre eiDnse
kMğrFsFnFn eğisi ezensekaekDr.
•
PerfMrsens keneynerinke kehe yüksek kesse

hDznerDne sehip Mnen aekDsnerkeki perfMrsens eraDiDnDn
kehe fezne MnkFğF göznensiiair.
YepDnen bir kiğer eneniz kesse peresearenerinin yüzey
pürüznünüğüne eakinerinin incenensesikir. İnernese ve
aenei kerinniğinin erasesD yüzey pürüznünüğüne MnFssFz,
kesici Fr rekyüsünün erasesD ise MnFsnF eaki
yepsekaekDr. Kesse hDzDnDn yüzey pürüznünüğü üzerinke
herhengi bir eakisi aespia ekinesesiiair. 1FnFn nekeni
HSS aekDsner irin gererni kesse hDzD keğernerinin küiük
MnsesD, küiük kesse hDznerDnDn ise yüzey pürüznüğüne
eakisinin MnsesesDkDr. TeMrik ve keneysen verinerin
enenizinken yüzey pürüznünüğü ine ingini enke ekinen
sMnFrner eieğDke benirainsiiair:
• TMrnenese iinesnerinke yüzey pürüznünüğü
üzerinke en büyük eakiyi inernese hDzD (f), sMnre
aenei kerinniği (e) ve en ez eakiyi kesse hDzD (v)
yepsekaekDr. Kesse hDzDnDn eakisi kiğer
peresearenere göre ihsen ekinebinecek küzeykekir.
• İnernese ve aenei kerinniğinin erasesD yüzey
pürüznünüğünü MnFssFz yönke eakinesekaekir.
Kesse hDzDnDn erasesD yüzey pürüznünüğünü
MnFsnF yönke eakinesekaekir. Ancek bF eakinin
rMk fezne MnsekDğD göznensekaekir.
• Kesse kFvveanerinkeki eraDinerDn yenDnke yüzey
keniaesi ve önrü aMnerensDnkeki MnFssFznFkner,
aiareiis ve DsD eraDiD eiDnse sikaerDnDn eraaDğDnDn ve
aekDsDn ösrünü aesesnekDğDnDn bir gösaergesikir.
• KepnesenD kesici aekDsnerne yepDnen keneynerke
kesici aekDsDn kDrDnsesDnke serbesa yüzey
eiDnsesDnDn, kreaer eiDnsesDne göre kehe eakini bir
pereseare MnkFğF görünsüiaür.
• Kesse kFvveaneri ine serbesa yüzey eiDnsesD
eresDnke kMğrFken bir iniiki bFnFnsekaekDr. 1F
nekenne geniiairinen sMken yerkDsDyne Mpereaör,
eiDnse sikaerDnDn enenizi ine aekDsDn kDrDnse
MnesDnDğD kMnFsFnke bingi ekininebinir. Ancek kesici
aekDsDn beknensekik bir iekinke kDrDnsesD her
zesen süskünkür.
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ÖZET
Bu çalışmada, alüminyum esaslı köpük menallerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan
çalışmalar incelenmiş, farklı alaşım elemennlerinin bu özelliklere enkileri araşnırılmışnır. Ayrıca değişen yoğunluk
değerleriyle birlikne farklılık gösneren mekanik özellikler karşılaşnırmalı olarak verilmişnir. İç yapının köpük şeklinde
olması darbe enerjisini sönümlemesi açısından büyük avannajlar sağlamaknadır. Özellikle onomoniv endüsnrisinde köpük
menallerin darbe sönümleyici özelliğinden oldukça sık yararlanılmaknadır. Düşük ağırlık ve darbe sönümleme
özellikleri onomoniv seknöründe bu malzemeleri cazip hale genirmeknedir. Bu çalışmada ayrıca, alüminyum bazlı köpük
menallerin enerji sönümleme mekanizmaları üzerinde nemel bilgiler yer almaknadır.
Anahtar Kelimeler : Alüminyum Köpük Malzemeler, Mekanik Özellikler, Enerji Sönümleme, Onomoniv.
MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINIUM FOAM METAL
ABSTRACT
In nhis survey, snudies performed on nhe denerminanion of nhe mechanical propernies of aluminium based foam
menals are examined and nhe effecns of differenn alloying elemenns on nhese propernies are invesniganed. The mechanical
propernies which exhibin varianions winh densiny are also presenned. Since nhe manerial has a foam snrucnure, in has nhe
benefin of impacn energy absorpnion, which is an impornann issue especially in nhe aunomonive indusnry. These manerials
become annracnive in aunomonive manufacnuring due no nheir lighn-weighn and energy absorbing propernies. The energy
absorbing mechanisms of foam menals are also presenned in nhis work.
Keywords : Aluminium Foam Manerials, Mechanical rropernies, Energy Absorpnion, Aunomonive.

1. GİRİŞ
Alüminyum esaslı köpük menaller, panennlerinin
ilk alındığı zamanlardan beri uzun yıllar ürenim zorlukları
ve maliyenlerinin yüksekliği nedeniyle nicari anlamda
ürenime geçirilememişnir. Bu malzemeler keşfedildikleri
ilk zamanlarda kullanım alanlarının bu denli geniş
olacağının nahmin edilmemesi ve nekrar ürenilebilme
yeneneklerinin olmaması sebebiyle göz ardı edilmişlerdir.
Ayrıca mekanik özelliklerinin nayinine yönelik yapılması
gerekli nesnlerle ilgili prodesür ve bilgi eksiklikleri, köpük

menallerin günümüzde bile halen gizemli malzemeler
olması sonucunu doğurmuşnur. Şekil 1’de bir alüminyum
köpük menali görülmeknedir [1].
Bununla beraber günümüzde hafif sayılan
(düşük yoğunluklu) menal alaşımlarının endüsnride en çok
aranan ve üzerine yanırım yapılan bir araşnırma dalı haline
gelmesi
köpük
menallerin
kullanım
alanlarını
arnırmaknadır.
Özellikle yeni ürenim nekniklerinin
gelişnirilmesi ve kabul edilebilir ürenim maliyenlerine
ulaşılması onomoniv seknöründe köpük menallerin
ponansiyel kullanım sahalarını genişlenmişnir .

3.1

modüllerinin AlSi12 alaşımı için değişimi Tablo 1’de
verilmeknedir [.].

Şekil l. Alüminyum köpük menal [1].
Üsnün darbe sönümleme özellikleri ve
hafiflikleri göz önünde bulundurulduğunda köpük
menaller önemli avannajlar sağlamaknadır.
Son zamanlarda basma ve çekme gerilmesi
alnında köpük malzemelerin davranışları, yorulma ve
enerji sönümleme özelliklerinin nayinine yönelik nesn
nekniklerinin gelişnirilmesi, bu yapıların daha yakından
nanınmasına olanak vermişnir.
Bunun yanında ısıl özelliklerinin, eleknrik
geçirgenliklerinin belirlenmesi, ses sönümleme ve akusnik
karaknerisniklerinin çıkarnılması başka kullanım alanları
bulmalarına olanak sağlayacaknır.
2. MEKANİK ÖZELLİKLER

Şekil 2. Menal ve menalik köpük yapının gerilme-birim
şekil değişnirme davranışları.
Tablo 1. AlSi12 alaşımının yoğunluğa bağlı elasnisine
modülü değişimi [.].
0,7
0,8
Yoğunluk
(g/cm3) 0,1 0,6
Elastisite Modülü

Köpük menaller aşağıdaki özelliklerin değişimi
ile farklı mekanik özellikler kazanırlar [2] ;
• Yoğunluk / rorozine
• Gözenek yapısı
• Alaşım bileşimi
• Isıl işlemler
• Hücrelerin şekli ve anizonropisi
Bu özelliklere bağlı olarak alüminyum köpük menalinin
mekanik özelliklerinin değişimi aşağıda açıklanmaknadır.

(GPa)

3,1

.,9

6,6

8,.

2.2. Basma Mukavemeti
Menalik köpük yapıların basma mukavemeni
menal yapılara kıyasla farklı bir davranış gösnerir. Basma
kuvvenine maruz kalan bölgelerde menalik köpük yapının
davranışını Şekil 3’ deki grafik çok iyi özenlemeknedir.

2.1. Elastisite Modülü
Bir malzemenin elasnik davranışını gösnermek
için çekme diyagramı olarak da bilinen gerilme-birim
uzama diyagramından yararlanılabilir. Bu diyagram
malzemenin elasnik davranışını sergilemeknedir [3].
Şekil 2 incelendiğinde köpük yapı ile menal yapı
arasında
mekanik
davranış
farklıklıları
açıkça
gözlenmeknedir. Akma bölgesinden sonra maksimum
gerilme küçük uzamalara karşılık gelmeknedir. %1 ile
%. arasında olan bu oran kanı menallerle kıyaslandığında
oldukça düşük kalmaknadır [1].
Bu yapılarda elasnisine modülünün nayinine
yönelik yapılan çekme veya basma nesnleri sınırlı elasnik
özelliklerine bağlı olarak oldukça kompleksnir.
Vibrasyon analizine bağlı olarak elde edilen elasnisine

Şekil 3 : Menalik Köpük yapının basma kuvveni alnındaki
davranışı [.].
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Grafiknen de görüldüğü gibi (Şekil 3) maksimum
kuvven, basma mukavemeninde gözle görülür bir düşüş
sağlamaz. Belli bir sıkışnırma oranından sonra yüksek
sıkışnırma oranlarına kadar basma gerilmesi sabin kalır.
Son olarak gerilme, malzemedeki aşırı yoğunluk arnışı
sebebiyle arnar [.].
Tablo 2 : AlSi7 ve AlSi12 menalik köpük alaşımlarının
farklı yoğunluklardaki basma mukavemenleri [.].
Malzeme
Yoğunluk (g/cm3)

0,1
0,6
0,7
0,8

AlSi7
AlSi12
AlMg1Si
Basma Mukavemeti (MPa)
7,9
13,9
1.,3
11,9
18,8
22,0
16,9
2.,3
31,8
22,8
30,2
.3,6

2.3. Enerji Absorpsiyonu
Onomoniv endüsnrisinde menalik köpük yapılar
çoğunlukla enerji absorbe edebilecekleri yerlerde
kullanılmaknadırlar. 20 km/saan hızlara kadar çıkabilen
çarpışmalarda naşının ön aksamına gelecek hasarı elimine
ederler.
Yönden bağımsız darbelerde körük kesinli
yapılara kıyasla daha verimlidirler [1].
Darbe enerjisini sönümlemek için menalik köpük
yapıdaki darbe-kunuları (crash-box) ön nampon alnına
koyulmaknadır. Mekanik yapıları sebebiyle ön-arka fark
enmeksizin nasarım özgürlüğü sağlamaknadırlar. Çeşinli
çarpışma (darbe) kunuları Şekil 1’de ve basinleşnirilmiş
halde darbe çubuğu Şekil 6’da görülmeknedir.

Tablo 2’ deki değerler aşağıdaki (1) eşinliği
yardımıyla ve deneysel sonuçlar esas alınarak elde
edilmişnir [.];

σ bası / köpük

 ρ köpük
= Cbası x
 ρ katı





n

1,1 ≤

n ≤ 2,1

Şekil 5. Çeşinli çarpışma kunuları [1].

(1)
Burada;

σ basma / köpük ⇒ Köpük Yapının basma gerilmesi
Cbasma

⇒ Basma sabini

ρ köpük

⇒ Köpük malzemenin yoğunluğu

ρ katı

⇒ Kanı malzemenin yoğunluğu,

Şekil 6. Basinleşnirilmiş darbe çubuğu [1].

şeklindedir.
(1) numaralı eşinlik kullanılarak çeşinli basma
gerilmesi değerleri elde edilmişnir. Hesaplanan değerlerin
nesn sonuçlarına yakın olduğu Şekil .’deki grafikne
görülebilir.

Menalik köpük malzemelerin enerji absorpsiyonu
basma nesni ile hesaplanabilir. Absorbe edilmiş enerji
miknarı, basma mesafesine bağlı olarak basma kuvveninin
innegralidir. Şekil 7’de kuvven-basma mesafesi grafiği
görülmeknedir [.].

Enerji ⇒
Şekil 4. AlSi12 menalik köpük malzeme için basma
gerilmesi – yoğunluk değişimi (%20 lineer küçülme) [.].
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Şekil 7. Enerji absorpsiyonu

Menalik köpük malzemeler, darbe enerjisini
absorbe eden diğer yapılara kıyasla fazla miknarda darbe
enerjisini nispenen düşük gerilme değerlerinde absorbe
ederler. Bu özellik, insanları ve kırılgan yapıları ani
darbe enkisinden korumaknadır. Hasara sebep olan en
yüksek kuvveni korunmak isnenen kısım üzerinde nunarak
darbe sonucunda absorbe edilen enerjiyi plasnik deformasyon enerjisine dönüşnürürler.
Örnek olarak AlSi12 menalik köpük alaşımının
enerji absorbe edebilme kapasinesi Şekil 8’de görülebilir.

Yorulma, en genel anlamıyla malzemelerin
nekrarlı yüklemeler enkisiyle hasara uğraması ve
kullanılamaz duruma gelmesidir [7]. S-N eğrisinin elde
edilmesine yönelik kullanılan Gerilme-Ömür (Snres-Life)
yönnemi genelde düşük yükleme çevrimlerinde hasara
uğrayan parçalar için kullanılmaknadır [8]. AlMg1SiCu
(6061) alaşımı için yapılan basma-çekme yorulma
nesninden elde edilen S-N eğrisi Şekil 9’da görülmeknedir.
Burada yükleme çevrimine karşılık gerilmenin yoğunluğa
oranı şeklinde grafik çizilmişnir [.].
Silindirik köpük menal numuneler üzerinde
ölçümler nenicesinde (Şekil 10), iki farklı nip
sernleşnirilmiş numune üzerinde ömür hesapları
yapılmışnır [.]. Burada alaşım elemennlerinin ve mekanik
özellikleri iyileşnirmeye yönelik işlemlerin yorulma
ömrüne olumlu enkilerini de görmek mümkün olmaknadır.
Bu işlemler ve alaşımlandırma ile yorulma ömrü 103
çevrimden 106, 107 mernebelerine çıkarılmaknadır.

Gerilme / Mpa

Şekil 8. AlSi12 menalik köpük alaşımının farklı
yoğunluklardaki enerji absorbe edebilme kapasinesi [6].
Menalik Köpük malzemeler yolcu güvenliğini
sağlayan araba parçalarında (ayrıca yan darbelere karşı
koruma işlemlerinde), emniyen yasnığı olarak lifn veya
konveyör sisnemlerinde, yüksek hızlarla çalışan makine
parçalarında koruyucu kapak olarak darbe emici amaçlı
kullanılmaknadırlar [6].
2.4. Yorulma Özellikleri

Şekil 10. Farklı alaşım nipleri ve özelliklerine göre S-N
eğrilerinin karşılaşnırılması [.].

2.5. Akustik Özellikleri
Kanı menallerle karşılaşnırıldığında köpük yapılar
mekanik ninreşim sönümlemede olduğu gibi ses enerjisini
sönümlemede de daha iyi özellikler gösnermeknedirler [.].
Mekanik ninreşimler nenicesinde oluşan mekanik enerjiden
açığa çıkan ses için kayıp faknörü ή Şekil 11’de
alüminyum köpük menalinin yoğunluğuna bağlı olarak
görülmeknedir.
Şekil 9. 6061 Al alaşımı için S-N Eğrisi [.].
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boşluklara oranı olarak verilmeknedir. Bu nedenle menal
köpük yapının ısıl ilenkenliği herhangi bir kanı
malzemeye kıyasla düşüknür.
Alüminyum köpük malzemelerin yoğunluğa
bağlı olarak ısıl ilenim kansayıları ve özgül ısıları Tablo
3’de verilmişnir.
Tablo 3: Alüminyum köpük menallerin ısıl özellikleri [.].

Şekil 11. AlSi12 köpük menali için farklı yoğunluk
değerlerinde ses kayıp faknörleri [.].

Ses Sönümleme %

Alüminyum yoğunluğunun azalması ile kayıp
faknörü arnmaknadır. Bu da bize yoğunluk arnışının belli
değerlerine kadar ses enerjisinin daha iyi sönümlendiğini
gösnermeknedir.
Alüminyum köpük menalinin ses sönümleme
özelliği Şekil 12’de görülen diğer malzemelerle
karşılaşnırıldığında birbirine çok yakın sonuçlar elde
edildiği görülmeknedir [6] .

1..1 mm Al rlaka
Ağaç rlaka
16 mm AlSi9Cu.
Alulighn AlSi12

Frekans /Hz

Şekil 12.
Farklı malzemeler için ses sönümleme
yüzdeleri [6].
Bu malzeme yukarıda belirnilen özelliklerinden dolayı;
• Yüksek sıcaklık, nozlu ve çamurlu, gaz akış
ornamlarında ses sönümleyici olarak,
• Uçaklar gibi yanmaya karşı yüksek dirençli alanlarda
ses sönümleyici olarak kullanılmaknadır.
2.6. Isıl Karakteristikler
Alüminyum köpük malzemelerde sadece küçük
bir kısım (gözenek duvarlarının kesini) kanıdır. Malzeme
içerisindeki alanların büyük bir çoğunluğu ise (herhangi
bir Al-alaşıma kıyasla) düşük ısıl ilenkenliğe sahip gazla
doludur. Köpük yapının yoğunluğu gözenek duvarlarının

Özellikler

AlSi7

AlSi7

AlSi12

Yoğunluk [g/cm3]
Isıl İlenim
Kansayısı [W/mK]

0,11
6,1 (10°C)
6,9 (100°C)
7,7 (200°C)
0,9

0,63
7,8 (10°C)
8,8 (100°C)
9,8 (200°C)
0,9

0,6
16,7 (OS)
0,88

-

-

19,9-20,6

Özgül Isı
[kJ/kg.K]
Isıl Genleşme
Kansayısı (10-6/K)

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Onomobil
endüsnrisinde
gelişme
sağlanabilmesinin en önemli şarnı yeni neknolojilerin
uygulanması ve bu yönde anılan öncü adımlardır. Bu
çalışmalar sırasında dikkan edilmesi gereken en önemli
noknalar emniyen, maliyen ve konfor üçlüsünün opnimum
seviyede nunulmasıdır.
Bilindiği gibi onomobiller en büyük enerji
nükenicisi sıralamasında baş sıralarda yer almaknadır. O
halde bu nükenimi azalnmak için hafif onomobiller ürenmek
en kolay çözümlerden biridir. Ağırlığı azalnmak için bir
onomobilde mümkün olan yerlerde çelik ve dökme demir
yerine
alüminyum
malzeme
kullanılmaknadır.
Alüminyum günümüzde ürenim ve diğer proses
paramenreleri iyi bilinen ve başarı ile kullanılan
vazgeçilmez bir malzeme olmuşnur. Bununla paralel
olarak yine alüminyum bazlı alnernanif menal nürleri de
gelişimini sürdürmeknedir. Alüminyum menalinin sahip
olduğu avannajların çoğuna sahip olan bu menaller
neknolojinin elverdiği ölçüde hayanımıza girmeknedir.
Bu düşüncelerin ışığında, menalik köpük
malzemeler alnernanifler lisnesinde ilk sıralarda kendisine
yer bulmaknadır.
• Hafif olmaları,
• Yüksek verimli enerji sönümleme yenenekleri,
• Basma mukavemenlerinin yüksek oluşu,
• İyi ısıl ilenimi özellikleri,
ve bunlara benzer olumlu mekanik özellikleri her geçen
gün onomoniv seknörünün gözünü kamaşnırmaknadır.
Yapılan nesnler ve deneyler sonucunda bu malzemeler,
neknolojinin de yadsınamaz kankısıyla bir alnernanif
malzeme grubu olmaknan çıkıp nercih edilen bir malzeme
grubu haline gelmeknedir.
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ÖZET:
Teknolojinin çok karmaşık bir şekilde gelişmesi yeni bir mühendislik yaklaşımı ihtiyacının artmasına neden olmuştur.
Bunun sonucunda dünya endüstrisinde mekatronik olarak bilinen yeni bir mühendislik felsefesi gelişmiştir.
Endüstrideki bu gelişmeye paralel olarak, bu alandaki yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla
Üniversiteler Mekatronik programlarını ve bölümlerini açmakta veya açmayı planlamaktadırlar. Otomotiv endüstrisinde
mekatronik sistemlerin çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı Otomotiv Mekatroniği Eğitimi Mekatronik
Eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu çalışmada Dünyada ve Ülkemizde mekatronik alanında meydana gelen
gelişmeler ve otomotiv endüstrisinde kullanılan mekatronik sistemler araştırılmıştır. Marmara Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni açılan mekatronik bölümünün sahip olduğu Mekatronik Sistemler ve Otomasyon
Laboratuarı sunulmuş ve özellikle otomotiv endüstrisinde kullanılan mekatronik sistemleri içeren Otomotiv Elektroniği
Laboratuarının ekipmanları tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv, Mekatronik Eğitimi.
AUTOMOTIVE MECHATRONICS EDUCATION
ABSTRACT:
With the development of even more sophisticated technologies there has been an increasing need for a new approach to
engineering. In result of this, new engineering philosophy has developed within the industry that is called Mechatronics.
In parallel to this development in industry, universities are currently offering or planning to offer departments or
programs in mechatronics so that necessity of specialist personals has been compensated. Because mechatronics
systems have been used commonly in automotive industry, automotive mechatronics education has been an important
part of mechatronics education. In this study, developments related to mechatronics in the world and our country have
been examined and mechatronics systems used in automotive industry have been investigated. Mechatronic systems and
automation laboratories of mechatronics department has been offered newly at the Technical Education Faculty of
Marmara University have been presented and especially equipments of automotive electronics laboratory involved
mechatronics systems used in automotive industry have been introduced.
Key Words: Automotive, Mechatronics Education.
1.GİRİŞ
Gelişen ve değişen dünya pazarları ve ilerleyen teknoloji
düzeyi sonucu endüstriyel ürünlerde nitelik ve işlev
olarak önemli değişimler oluşmuştur. Hızla gelişen
teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha
ekonomik ve kaliteli ürünler isterken, müşteri beklentileri
ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde olmaktadır.
Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun rekabet

sonucu ürün ömürleri çok kısalmıştır. Böylesine çetin
koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat
teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere
yeni kavram ve yöntemler doğmuştur[1]. Farklı alanlarda
uzmanlaşan kişiler birlikte çalışarak hedeflere daha etkili
bir biçimde ulaşabilmektedir. Bu nedenle birçok
mühendislik dalları birbirlerinden etkilenmiş ve
kaynaşmıştır. Bunun sonucunda ise, günümüzde yepyeni
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interdisipliner bilim dalları ortaya çıkmıştır. Elektrikelektronik, bilgisayar teknolojisi ve kontrol mühendisliği
ile makine mühendisliğinin entegrasyonu; mühendislik
ürünleri ile süreçlerinin geniş bir kesiminde tasarım,
üretim ve bakım yönünden çok önemli bir yer tutmaya
başlamıştır. Bu durum yeni mühendislik yaklaşımı
ihtiyacının artmasına neden olmuş ve dünya endüstrisinde
mekatronik olarak bilinen yeni bir mühendislik felsefesi
gelişmiştir[2]. Mekatronik, çok disiplinli ve disiplinler
arası konuları kapsayan bir mühendislik felsefesi ve
mühendislik uygulamalarına tümleşik bir yaklaşımdır.
Mekatronik teknolojisi ürünleri çağdaş yaşamımızda
insan konforunu, güvenliğini ve sağlık koşullarını arttıran
önemli bir düzeye ulaşmıştır. Mekatronik kavramlar
özellikle tasarım felsefesini, mühendislik ve teknik
eğitimi etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretiminde,
mühendislik ve teknik eğitimde temel değişikliklere
neden olmuştur[3].
Mekatroniğin çok fazla sayıda tanımı yapılmakta ancak,
bunların hepsi temelde benzer görüşleri ifade
etmektedirler[4-6]. Bu tanımlardan en yaygın kullanılanı;
Mekatronik: Makine, Elektrik/elektronik Bilgisayar ve
kontrol teknolojisini eş amaçlı tümleşik (disiplinler arası)
bir yapıda gerçekleştiren uygulama alanıdır. Mekatronik
düşünce, insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı makine,
cihaz ve sistemleri yapmayı amaçlar.
Mekatronik, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi
bir kesişim mühendisliğidir. Şekil1, mekatroniğin bu
mühendislik ve bilimlerin kesişiminin neresinde olduğunu
göstermektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi, mekatronik,
elektronik, mekanik, bilgisayar ve kontrol teknolojilerinin
kesişiminde yer almaktadır [7].

Şekil 1. Mekatroniğin Şematik Tanımı[4].

Mekatronik ilk kez 1960’li yılların sonlarında Japonya’da
Yaskawa elektrik şirketinde görev yapan bir mühendisin
elektrik motorlarının bilgisayarla denetimini sağlanması
amacıyla kullanılmıştır[8]. Ancak batıdaki tanımı,
Japonya kadar çabuk olmamış, zamanla teknolojideki
gelişmeler elektrik-elektronik malzemelerinin daha çok
kullanımı ve denetlenmesini gündeme getirmiş, bunun
sonucunda da bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. Bu
gereksinim sonucunda ‘Elektro Mekanik Mühendislik’
kavramı 1990’larda gündeme gelmiş şimdi ise, bu kavram
‘Mekatronik Mühendisliği’ şekline dönüşmüştür[9].
Servo teknolojisi ile birlikte Mekatronik 1970’li yılların
başlarında, robotik uygulamalar ile görüldü. Otomatik
kapılar, kahve-çay makineleri ve otomatik odaklamalı
kameralar bunlara örnek olarak verilebilir. Elektronik ve
bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi ile daha kullanışlı
verimli ve ekonomik sistemler geliştirmek için mikro
işlemciler mekanik sistemlerle daha çok kullanılmaya
başlandı. Sayısal denetimli tezgahlar, robotlar ve otomotiv
sanayinde kullanılan motor yönetim sistemleri, güvenlik
sistemleri, seyir ve konfor sistemleri bunlara örnek olarak
verilebilir. Otomotiv endüstrisinde mekatronik sistemlerin
çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı Otomotiv
Mekatroniği Mekatroniğin ayrılmaz bir parçası
olmuştur[10]. İletişim teknolojisinin gelişimiyle beraber
uzaktan kumanda edilebilen robot kolları, otomobillerde
yön bulma sistemleri gibi sistemler teknolojik sahada yer
almaya başladılar. Mikro elektro-mekanik sistemlerin
tasarlanmasıyla otomobillerde kullanılan hava yastığı
sistemi geliştirildi. Bu sistemde, küçük silikon
ivmeölçerler çarpma anında hava yastığının otomatik
olarak açılmasını sağlamak için kullanılmaktadır[11].
Teknolojinin disiplinler arası yaklaşımlarla çok karmaşık
ve hızlı bir şekilde gelişmesi bu alandaki yetişmiş teknik
eleman ihtiyacını hızla artırmaktadır. Gerek Dünyada ve
gerekse Ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla
üniversiteler Mekatronik programlarını ve bölümlerini
açmakta veya açmayı planlamaktadırlar. Ayrıca
eğitimciler mekatronik ders müfredatlarının ve
içeriklerinin,
laboratuar/atölye
donanımlarının
hazırlanması konusunda araştırmalar yapmaktadırlar[1217].
Bu çalışmada Dünyada ve Ülkemizde mekatronik
alanında meydana gelen gelişmeler ve otomotiv
endüstrisinde
kullanılan
mekatronik
sistemler
araştırılmıştır. Dünyada ve ülkemizde mekatronik eğitimi
veren Üniversitelerin mekatronik bölümleri, programları
ve kursları incelenmiştir. Marmara Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi bünyesinde yeni açılan mekatronik
bölümünün sahip olduğu Mekatronik Sistemler ve
Otomasyon Laboratuarı sunulmuş ve özellikle otomotiv
endüstrisinde kullanılan mekatronik sistemleri içeren
Otomotiv Elektroniği Laboratuarının ekipmanları
tanıtılmıştır.
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2. MEKATRONİĞİN UYGULAMA ALANLARI
Günümüzde mekanik sistemler mekatronik yaklaşımla
elektromekanik sistemlere dönüştürülerek daha iyi
sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Elde edilen
mekatronik sistemler daha esnek, tasarımı ve
programlanması daha kolay sistemler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Mekatronik sistemler karakteristik olarak
geleneksel makina ve elektronik ürünlerden farklıdır.
Mekatronik tasarımlar için yeni metot ve strateji
geliştirilmesi gerekmektedir. Mekatronik bir tasarım
yalnız makine, yalnız elektrik, yalnız yazılım
yaklaşımıyla gerçekleştirilemez. Bir mekatronik ürünün
en iyi şekilde tasarımını başarabilmek için konuyla ilgili
uzmanların grup çalışması yapması gerekmektedir. [18]
Algılayabilen, akıl yürütülebilen, karar verebilen ve bu
karar doğrultusunda hareket edebilen otomatik makinalar
(mekatronik sistemler) çağdaş dünyanın vazgeçilmez
temel araçlarıdır[19]. Mekatronik sistemler hemen hemen
her
alanda
karşımıza
çıkmaktadır.
Mekatronik
yaklaşımının uygulandığı önemli alanlar Tablo1’de
verilmiştir[20].

2.2. Otomotivde Mekatronik Sistemler
İlk otomobillerin yapımından günümüze kadar insanların
ihtiyaçları doğrultusunda otomobillerde çok büyük
gelişimler meydana gelmiştir. Bu gelişimler sonucunda
otomobiller
mekatronik
sistemlerle
donatılmıştır.
Mekatronik sistemlerin katkısıyla yüksek performanslı,
ekonomik, emniyetli, konforlu ve çevre dostu otomobiller
üretilmektedir.
Aşağıda
otomobillerde
kullanılan
mekatronik sistemlerin önemlileri gruplandırılarak
listelenmiştir[21,23].

Tablo 1. Mekatronik yaklaşımının önemli uygulama
alanları [20].
Otomotiv Endüstrisi

Gezer Robotlar

Üretim Mühendisliği

Tarım Robotları

Mikro Sistemler

Mikro robotlar

Endüstriyel otomasyon

Uçan Robotlar

Endüstriyel Robot Kollar

Robot Görme

Mekatronik cihazlar veya sistemler artık günlük yaşamın
bir parçası haline gelmişlerdir. Hareketli robotlar (askeri
robotlar,
denizaltı
robotları),
akıllı
makineler
(biyomekanik konularda kullanılan akıllı mikro
makineler, paketleme makineleri, akıllı beyaz eşya
ürünleri), lazer/optik sistemler (sivil-askeri amaçlı
uygulamalar), ölçüm cihazları, görüntü işleme-nesne
algılama sistemleri (özellikle montaj hatlarında), tıpta
kullanılan robotlar (ortopedi, endoskopi), endüstriyel
robotlar (kaynak, montaj, alma-yerleştirme) mekatronik
ürünler olarak gösterilebilir. Ev güvenlik sistemleri, klima
sistemleri, fotokopi ve faks makineleri, elektrikli daktilo,
lazer yazıcı, bilgisayar sürücü sistemleri, otomatik odaklı
kameralar, video ve kompakt disk sürücüleri, otomatik
güdümlü
makineler,
programlanabilen
mantık
denetleyicileri ile denetlenen taşıma sistemleri, sayısal
denetimli tezgahlar, dikiş makinesi, bulaşık ve çamaşır
makineleri,
derin
dondurucular
bu
kapsamda
değerlendirilebilir. Diğer ev ve mutfak aletleri ve hatta
oyuncaklar bu grupta sayılabilir[9].

Akıllı Silah ve Silah Sistemleri
2.1. Mekatronik Sistemler
Mekatronik bir sistemde veya üründe bulunabilen gerekli
elemanlar arasında elektrik devreleri ve elemanlar (direnç,
kapasitans, endüktans gibi), yarı iletkenler ve elektronik
malzemeler (diyot, transistör, köprü devreleri, güç
elemanları gibi), veri işleme elemanları (analog-dijital
veya dijital-analog çeviriciler gibi), sensörler (duyucular),
motorlar (eyleyiciler) bulunmaktadır.
Motorlar güç iletimi açısından üç grupta; elektrik, hidrolik
ve pnömatik olarak incelenir. Elektrik motorlarını kendi
içinde gerek sürücü güçleri (ac,dc) gerekse tasarımları
(adım, disk) açısından farklı gruplarda incelemek
mümkündür. Mekatronik sistemde sürücü eleman olarak
alternatif akım motorları (indüksiyon, senkron, universal,
servo), doğru akım motorları (sargılı, seri, şönt, kompunt,
sabit mıknatıslı, fırçasız, servo), adım motorları (melez,
sabit
mıknatıslı,
değişken
relüktanslı,
disk)
kullanılabilmektedir. Yine bu sistemlerde birçok ölçüm
sensörleri; konum (potansiyometre, LVDT, senkro,
rezolver, optik enkoder, fotoelektrik), hız (dc takometre,
ac takometre, optik takometre), kuvvet (pnömatik),
sıcaklık, akış hızı, basınç, seviye kullanılmaktadır.

A. Motor yönetim sistemleri
1. Yakıt enjeksiyon sistemleri
2. Ateşleme sistemleri
3. Rolanti kontrol sistemleri
4. Emisyon kontrol sistemleri
B. Güvenlikle ilgili sistemler
1. Tekerleklerin bloke olmasını engelleyen sistemler
2. Tekerleklerin kaymasını engelleyen sistemler
3. Çekiş kontrol sistemleri
4. Elektronik diferensiyel kilidi
5. Elektronik stabilite programı
6. Hava yastığı
C. Seyirle ilgili sistemler
1. Aktif süspansiyon sistemi
2. Otomatik kumandalı cam silecekleri
3. Otomatik kumandalı aydınlatma
4. Hız kontrol sistemleri
D. Konforla ilgili sistemler
1. Otomatik kumandalı klima
2. Hafıza sistemleri (koltuk, ayna, vb.)
3. Koltuk ısıtma
E. Diğer Sistemler
1. Yön bulma sistemleri
2. Aktif gürültü kontrolü
3. Otomatik doğrultu kontrolü
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3. MEKATRONİK EĞİTİMİ
Bu kısımda dünyanın farklı ülkelerindeki ve
Ülkemizdeki mekatronik eğitim çalışmaları özetlenmiştir.
3.1. Mekantronik Eğitimine Dünyadan Örnekler
Japonya’da Tokyo Üniversitesi Mekano Enformatik
Bölümü (Department of Mechano Informatics) ve
Toyohaski Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği eğitimi
vermektedir. Hong Kong Politeknik’ te (The City
Polytechnic of Hong Kong) 1990 itibarıyla mekatronik
mühendisliği eğitimi temel bilim dalı olarak
uygulanmaktadır. Japonya’da Sendai’de “Mechanical
Engineering Group” un Mekatronik ve Hassas
Mühendislik dalı altında Choan Laboratuvarında;
“Institute of Fluid Science” ın Mekatronik ve Hassas
Mühendislik dalı altında Tani, Nanbu, Tokagi ve Kono
Laboratuvarlarında
yine
mekatronik
konularında
çalışmalar yapılmaktadır[24].
Danimarka’da
‘Danimarka
Mekatronik
Kurumu’
(Denmark Mechatronic Association) ve ‘Kopenhag
Mekatronik Atılımı’ (Copenhagen Initiative in
Mechatronics) isimli kuruluşlara rastlanmıştır. Danimarka
Teknik Üniversitesinde (The Technical University of
Denmark) mekatronik kursları mevcuttur[9]. Danimarka
Furtwangen’de “The University of Applied Sciences ” da
Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği Bölümünde Master
seviyesinde Mekatronik işlenmektedir[25].
İrlanda’da “University College Cork” da ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümüne bağlı Mekatronik
Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalar sürmektedir[26].
Almanya’da mekatronik çalışmaları 1992 yılı itibarıyla
Dortmund ve Kaiserslautern Üniversitelerinde kurulan
mekatronik merkezleri ile görülebilmektedir (Centres for
Mechatronics at the Universities of Dortmount and
Kaiserslautern). İsviçre’de 1984’de ‘İsviçre Teknoloji
Enstitüsü’ (Swiss Federal Institute of Technology)
öğrencilere mezuniyet sonrası kursları ve makina
mühendisliğinin bir alt dalı olarak ‘Mekatronik’
seçeneğini sunmuştur. Finlandiya’da 1985’te Mekatronik
Grup (Mechatronic Group) kurulmuş ve araştırma dalı
olarak 1987 itibarıyla 4 üniversitede eğitim verilmeye
başlanmıştır. Hollanda’da 1989 yılında ‘Twente
Mekatronik Araştırma Merkezi’ (Mechatronics Research
Centre Twente) kurulmuştur. Belçika’da 1986’dan bu
yana ‘Katolik Leunen Universitesi’ (Katholieleke
Universiteit Leuven) mezuniyet sonrası bir yıllık program
yürütmekte, 1989’dan bu yana ise, Elektromekanik
Mühendislikte
Mekatronik
(Mechatronics
in
Electromechanical Engineering) olarak bir seçenek
sunmaktadır[9].
Avusturya’da 1990’dan beri Mekatronik eğitimi ‘Linz
John Kepler Üniversitesi’ (Jochannes Kepler Universitat
Linz)’de
verilmektedir.
New
South
WalesCamperdown’da “University of Sydney” de Mühendislik
Fakültesi’nin Uzay, Makine ve Mekatronik Mühendisliği

okulunda eğitim verilmekte ve yine aynı üniversiteye
bağlı “Australian Centre for Field Robotics” de çalışmalar
sürmektedir. Perth’de “The University of Western
Australia” da Mekatronik Mühendisliği bölümünde
mühendislik eğitimi verilmektedir. Viktorya’da “Monash
University” de Mühendislik Fakültesi’nde Makine
Mühendisliği Bölümü’nde Mekatronik konusunda
çalışılmaktadır. Brisbane’de “ The University of
Queensland” da Makine Mühendisliği Bölümü’nde
Mekatronik konusunda çalışılmaktadır. Sidney’de
“University of New South Wales” de Makine ve İmalat
Mühendisliği Okulun’da Mekatronik Mühendisliği
konusunda çalışmalar devam etmektedir [27-33].
İngiltere’de Greater London-Soutwork’da “South Bank
University” de Mühendislik Sistemler ve Dizayn
Okulunda Mekatronik ve Kontrol Araştırma Grubu
altında çalışmalar yürütülmektedir. Avon-Bristol’de
“University of Bristol” de Tıp ve Cerrahi’de Mekatronik
Araştırma ve Geliştirme Merkezinde çalışmalar
sürmektedir.
Bailrigg-Lancas-ter’de
“Lancaster
University” de Uygulamalı Fen Bilimleri Fakültesi’nin
Mühendislik Bölümünde Mekatronik Araştırma Grubu
tarafından konuyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
Strand-Londra’da, “King’s College London-University of
London” ın Makine Mühendisliği Bölümü’nün
Mekatronik ve Üretim Sistemleri Merkezi’nde çalışmalar
yapılmaktadır. Edinburg’da “Napier University” de “The
Faculty of Engineering and Computing” de Enformasyon
Teknoloji Programı altında Master seviyesinde
Mekatronik işlenmektdir. Özellikle University of Dundee
ve Loughborough University ‘Mekatronik Profesörü’
ünvanı 1992’den itibaren kullanmaktadır. IMechE ve IEE
İngiltere’de ‘Mekatronik Formu’ düzenlemişlerdir.
Mekatronik konulu konferanslar 1989’dan sonra farklı
şehirlerde yapılmaya başlanmıştır. İngiltere’de 1991 yılı
itibarıyla uluslararası nitelikte bir dergi olan
“Mechatronics” dergisi çıkarılmaktadır [9,34-38].
Kanada’da “Southern Alberta Institute of Technology
(SAIT)” de Otomasyon Sistemleri Mühendislik
Teknolojisi
programında
Mekatronik
konusunda
çalışılmaktadır. Ontario’da “University of Waterloo” da
Makine
Mühendisliği
bölümünde
Mekatronik
opsiyonunda çalışmalar devam etmektedir[39-40].
Amerika Birleşik Devletleri’nde mekatronik konusu
Japonya ve Avrupa’dan daha yavaş bir gelişme
kaydetmiştir.
Başlangıçta
Uluslararası
Çalışma
Toplantıları gibi yılda bir olacak şekilde organizasyonlar
yapılmış, ancak 1994 yılı itibarıyla mekatronik eğitimi
üniversitelerde farklı program ve içerikleriyle başlamıştır.
1996 yılından bu yana ASME tarafından ‘Transactions on
Mechatronics’ isimli uluslararası nitelikte bir dergi
çıkarılmaktadır. Virginia, Blackburg’da “Virginia
Poltechnic Institute and State University (Virginia Tech.)”
de Makine ve Elektrik - Bilgisayar Mühendisliği’nde
Mekatronik kursları açılmıştır. A.B.D.’deki ilk
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Mekatronik Mühendislik Fakültesi ise Chico State’deki
“Chico State University” de 1997 yılında hizmete
girmiştir. Florida’da “Florida Institute of Technology
(Florida Tech.)” de Makine ve Uzay Mühendisliği
Bölümü’nde, Makine Mühendisliği Programı kapsamında
Mekatronik konusunda çalışmalar devam etmektedir. San
Diego State’deki “San Diego State University” de
Mühendislik Kollejinde Mekatronik Laboratuarı hizmete
girmiştir. Utah’da “University of Utah” da Makine
Mühendisliği Bölümü’nde Mekatronik konusunda
çalışmalar yapılmakta; öğrenciler arasında yarışmalar
düzenlenmektedir.
Washington’da
“University
of
Washington” da Mühendislik Kollejinde farklı disiplinler
altında Mekatronik eğitimi verilmektedir. Pasadena’da
“California Institute of Technology” de Kontrol ve
Dinamik Sistemler Programı kapsamında Mekatronik ile
ilgilenilmektedir. Illinois’de Urbana-Champaign Kolleji
Mühendislik Bölümünde Mekatronik Labotatuvarı’nda
disiplinler arası eğitim verilmektedir[9, 41-48].
Çin Halk Cumhuriyeti’nde “ Foshan University-School of
Mechatronics Engineering” de Mekatronik ve Otomasyon
Mühendisliği Bölümü’nde ve ilgili Laboratuvarlarda 1986
yılından beri eğitim verilmektedir[49]. Malezya’da
“International Islamic University Malaysia” nın
“Kulliyyah of Engineering, IIUM’da Mekatronik
Mühendisliği Bölümü’nde bu konuda çalışmalar
yürütülmektedir[50]. Pakistan’da Lahore’da “The
University of Engineering & Technology” de 2001
yılından itibaren Mekatronik Mühendisliği hizmete
girmiştir[51]. Singapur’da “Tamasek Polytechnic
Engineering School” da Mekatronik Mühendisliği
bölümünde çalışmalar devam etmektedir. Singapur’da
“Institute of Technical Education” da Mekatronik Eğitimi
verilmektedir[52-53]. Tayland, Bangkok’daki “Asian
Institute of Technology” in Gelişen Teknolojiler
Okulu’nda Mekatronik üzerinde çalışılmakta ve bu
konuda da yayınlar yapılmaktadır[54].
3.2. Mekatronik Eğitimine Ülkemizden Örnekler
Ülkemizde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
1993’ten bu yana uluslararası nitelikte ‘Uluslararası
Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı’
düzenlemektedir. ODTÜ Eylül 1994’ten bu yana
mekatronik konusunda uluslararası nitelikte ‘International
Journal of Intelligent Mechatronics: Design and
Production’ isimli bir dergi çıkarmaktadır. Yine
ODTÜ’de BILTIR CAD/CAM/Robotics Aplication and
Research Center’de mekatronik ile ilişkili çalışmalar
sürdürülmektedir[55].
Sabancı Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’nde ayrı bir program olarak Mekatronik
Mühendisliği programı 20 Ekim 1999’dan itibaren işlerlik
kazandırılmıştır[56,57]. Atılım Üniversitesi Mekatronik
Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans
programları geliştirilmiş ve ilk öğrencilerin 2003 yılında
öğrenime
başlaması
planlanmıştır[1].
Gaziantep
Üniversitesi’nde
Mekatronik
eğitimi
son
sınıf

öğrencilerine ancak seçmeli olarak 2000 eğitim-öğretim
yılı itibarıyla ders programına eklenen Mekatronik ve
Biyomekaniğe Giriş isimli seçmeli dersler ile öğrencilerin
tercihleri oranında verilmektedir [9]. Ayrıca Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde
Mekatronik Eğitimi Bölümü açılmış ve ilk öğrencilerini
2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında almıştır[7].
3.3. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Mekatronik Eğitimi Bölümü
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
bünyesinde tamamen özgün niteliklere sahip Lisans
programı geliştirilmiştir. Program ve program içindeki
dersler alışılmış mühendislik yaklaşımlarından farklı
olarak her düzeyde disiplinlerarası ve çok disiplinli
yaklaşımları vurgulamıştır. Marmara Üniversitesinde
Mekatronik Sistemler ve Otomasyon Laboratuarları
Projesi hayata geçirilmiştir. Bu projenin hazırlanması ve
geliştirilmesinde Marmara Üniversitesinin değişik
Anabilim Dallarında görev yapan ve konusunda uzman
değerli bilim adamları görev almıştır. Projenin ön hazırlık
çalışmalarına 1999 da başlanmış ve proje DPT ve Hazine
Dış Ticaret müsteşarlığı tarafından 2000 yılında
onaylanmıştır. 30.11.2000 tarihinde açılan ihaleyi
kazanan Festo San. ve Tic. A.Ş. ‘nin projenin yapımını
üstlenmiş ve 22.05.2003 tarihinde proje tamamlanmıştır.,
Bu projenin tamamlanmasıyla, uygulama yaparak
öğrenme ilkesi , tasarım ve teknoloji üretimi her düzeyde
gerçekleştirilecektir.
Bu bölümde Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölümünün amacı,hedefi ve
sahip olduğu laboratuarlar açıklanacaktır.
3.3.1. Bölümün Amacı:
Mekatronik Eğitimi Bölümünün amacı; tasarım
yapabilecek, ürün geliştirebilecek ve her düzeyde tasarım
sürecini denetleyebilecek, yönlendirebilecek, ileri üretim
tekniklerini
kullanabilecek
ve
çeşitli
alanlara
uygulayabilecek, endüstride istihdam edilebilecek
nitelikte insan gücünü ve mekatronik eğitimini
verebilecek
teknik
öğretmenleri
yetiştirmektir.
Bunun yanı sıra, sanayicilerin otomasyon problemlerini
çözmek, üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirerek,
sanayinin dünya standartlarında teknolojik ürün
çıkarabilmesini sağlamak ve bu sayede ülke endüstrisine
ve ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır[7].
3.3.2. Bölümün Hedefi:
Günümüz şartlarında hemen tüm sistemler bilgisayar
kontrollü elektro-mekanik sistemlere doğru bir yön almış
durumdadır. Genellikle bu tür sistemler teknoloji lideri
ülkelerde tasarlanıp, üretilmekte ve ülkemizce ürün veya
teknoloji olarak ithal edilmektedir. Ancak özellikle imalat
sanayinin ihtiyaç duyduğu otomasyon sistemleri başta
olmak üzere diğer bir çok sistem Türkiye şartlarında,
işletmelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanması, üretilmesi ve
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uygulanmasını gerektirebilmektedir. Bu durum, özellikle
küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının, uluslararası
pazardaki
rakipleri
ile
rekabet
edebilmelerini
gerektirdiğinden özel bir önem taşımaktadır. Bu
kuruluşlar için otomasyon hayati önem taşıyan ve pahalı
bir işlemdir. Bunun sebebi ise ödenen paranın büyük bir
kısmının sistemin satın alındığı ülkeden yapılan teknoloji
transferi için yapılmasıdır ki bu genellikle % 60 ile % 80
ler civarındadır. Bu durum açıkça göstermektedir ki,
özellikle bilgisayar kontrollü elektro-mekanik sistemler
konusunda uygulama becerisine sahip, bu eğitimi
verebilen teknik elemanlara, bu tür teknolojik sistemlerin
geliştirilmesi
ve
üretilmesi
için
acil
ihtiyaç
bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde bu konuya ne kadar
önem verildiği net bir şekilde görülmektedir. Türkiye'deki
benzeri çalışmaların bir kaç büyük üniversite dışında
yapılmadığı da göz önüne alınırsa, ülkemiz için durumun
ciddi olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde bu konudaki
çalışmalara hız verilmesi, kapsamlarının genişletilmesi,
özellikle acilen yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya
yönelik düzenlemelerin yapılması zorunludur.
Çeşitli çağdaş otomasyon sistemlerin eğitimini veren,
uygulamaları yapabilen, üretim akışını sağlayan, kontrol
ve bakımını yapabilen kalifiye eleman ihtiyacını
karşılamak ve sanayinin ara eleman ihtiyacını temin için
uygulamaya yönelik eğitim veren Teknik Eğitim
Fakültelerinde mekatronik eğitimine başlanması yararlı
olacaktır[7].
3.3.3. Bölümün Sahip Olduğu Laboratuarlar
Mekatronik Sistemlerle İmalat Otomasyonu ve Esnek
İmalat Sistemleri Projesi ve Teknik Eğitim Fakültesi
olanakları ile oluşturulan laboratuarlar aşağıda verilmiştir.
1- Bilgisayarlı Üretim Sistemi Laboratuarları,
2- Bilgisayar Destekli İmalat Laboratuarları,
3- Kaynak Robotu Laboratuarı,
4- Hızlı Prototipleme Laboratuarı,
5- Malzeme Laboratuarları,
5a- Spektrofotometre ve Difraktometre Laboratuarları,
5b- Taramalı Elektron Mikroskobu Laboratuarı,
5c- Numune Hazırlama ve Soğutma Odası,
6-Üç Eksenli Konumlandırma ve Transfer Sistemi
Laboratuarı,
7- Hidrolik Elektrohidrolik Laboratuarı,
8- Pnömatik Elektropnömatik ve Modüler İşlem Ünitesi,
9 - Proses Kontrol Laboratuarı,
10- Elektrik - Elektronik 1 Laboratuarı,
11- Elektrik - Elektronik 2 Laboratuarı,
12- Veri İşleme Laboratuarı,
13-Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım Laboratuarı,
14- Akustik ve Titreşim Ölçüm Laboratuarı,
15- Otomotiv Elektroniği Laboratuarı[7].
3.4. Otomotiv Mekatroniği Eğitimi

Günümüzde
insanların
ihtiyaçları
doğrultusunda
otomobillerde çok büyük gelişimler meydana gelmiş ve
bu gelişimler sonucunda otomobiller mekatronik
sistemlerle
donatılmıştır.
Otomotiv
endüstrisinde
mekatronik
sistemlerin
çok
yaygın
olarak
kullanılmasından
dolayı
Otomotiv
Mekatroniği
Mekatroniğin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu nedenle
Otomotiv Mekatroniği eğitimi tüm Mekatronik eğitimi
programlarında ve bölümlerinde önemli yer tutmaktadır.
Otomotiv Mekatroniği Eğitimi M.Ü.T.E.F. Mekatronik
Eğitimi Bölümünde Otomotiv elektroniği laboratuarında
üçüncü sınıf öğrencilerine verilmesi planlanmıştır.
Otomotiv mekatroniği eğitimi 2.1. bölümünde verilen
Otomotivdeki Mekatronik Sistemleri içeren bir
müfredatla Otomotiv Elektroniği Laboratuarında bulunan
ve aşağıda belirtilen ekipmanların kullanımıyla
verilecektir.

Otomotiv
Elektroniği
Laboratuarında
bulunan
ekipmanlar:
§ Common Rail dizel yakıt enjeksiyon sistemi,
§ GM Multec SPI benzin yakıt enjeksiyon sistemi,
§ Motronic MP 5.1 motor yönetim sistemi,
§ Common Rail Dizel yakıt enjeksiyon sistemi,
GM Multec SPI benzin yakıt enjeksiyon sistemi
ve Motronic MP 5.1 motor yönetim sistemi
eğitim programları,
§ EEC - IV – ZETEC motor ve transmisyon
yönetim sistemi,
§ Motronic AIS 4/SO 5157-7W motor yönetim
sistemi,
§ Wabco ABS ve ASR emniyet sistemleri,
§ Motor test cihazı (motortester MOT 251),
§ Hava yastığı (airbag ALC06) sistemi,
§ Taşıt ve motorda kullanılan çeşitli sensörler ve
aktuatörler,
§ Test cihazları (dijital multimetre ve dijital
osiloskop).
4. SONUÇ
Algılayabilen, akıl yürütülebilen, karar verebilen ve bu
karar doğrultusunda hareket edebilen sistemler çağdaş
dünyanın vazgeçilmez temel araçları haline gelmiştir.
Disiplinler arası konuları kapsayan bu sistemler
mekatronik felsefesini gelişmesine neden olmuş ve
Mekatronik Makine, Elektrik/elektronik Bilgisayar ve
kontrol teknolojisini bir yapıda gerçekleştiren uygulama
alanı olmuştur.
Teknolojinin disiplinler arası yaklaşımlarla çok karmaşık
ve hızlı bir şekilde gelişmesi bu alandaki yetişmiş teknik
eleman ihtiyacını hızla artıracaktır. Ülkemizde bu ihtiyacı
karşılamak
amacıyla
üniversiteler
mekatronik
programlarını ve bölümlerini açmayı planlamalıdırlar.
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Ayrıca eğitimciler mekatronik ders programları ve
laboratuar donanımlarının hazırlanması konusunda
araştırmalar yapmalıdırlar.
Günümüzde
otomotiv
endüstrisinde
mekatronik
sistemlerin çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı
Otomotiv Mekatroniği eğitimi tüm Mekatronik eğitimi
programlarında ve bölümlerinde yer almalıdır.
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
bünyesinde geliştirilen tamamen özgün niteliklere sahip
lisans programı bu eksikliği kısmen dolduracaktır. Ayrıca
yeni kurulan Mekatronik Sistemler ve Otomasyon
Laboratuarları ile uygulama yaparak öğrenme ilkesi,
tasarım
ve
teknoloji
üretimi
her
düzeyde
gerçekleştirilecektir.
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ELEKTROMEKANİK SUPAP MEKANİZMALARI İÇİN FARKLI TASARIM
YAPILARININ İNCELENMESİ
Zeliha Kamış ve İbrahim Yüksel
Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisli Bölümü, 16059 Görükle/BURSA
ÖZET
Elektromekanik supap mekanizması, içten yanmalı motorlarda yakıt tüketimi ve kirletici oranlarının
azaltılmasında uygulanan yeni bir teknolojidir. Bu sistem elektromekanik değişken zamanlamalı supap mekanizması
olarak da bilinmekte olup motorun hızına ve çalışma şartlarına bağlı olarak supapların uygun zamanda açılıp
kapanmasını sağlar.
Bu çalışmada elektromekanik supap mekanizması için iki farklı mıknatıs devresinin kullanıldığı üç farklı modelin
tasarımı yapılmış ve bu modeller birbiri ile karşılaştırılmıştır. Üç farklı model için elektromekanik supap
mekanizmasının statik ve dinamik karakteristikleri MATLAB/Simulink programı yardımıyla elde edilmiştir. Bu
sonuçlara göre disk tipi mıknatıs devresi kullanan iki farklı modelin elektromekanik supap mekanizmasına
uygulanabileceği belirlenmiş ve bu modellerin imalatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elektromekanik supap
mekanizmasının mekanik parametreleri olan hareketli kütle ve yay katsayılarının sistemin cevap hızı, motor devri ve
supabın hareket açısı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sistemin denetimi kavramsal olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektromekanik supap mekanizması, mıknatıs devresi, statik ve dinamik karakteristikler

AN INVESTIGATION OF DIFFERENT DESIGNS FOR ELECTROMAGNETIC VALVE ACTUATION
SYSTEMS
ABSTRACT
The electromagnetic valve actuation (EMVA) system is a new techonology for the improvement of fuel efficiency
and the reduction of emissions in internal combustion engines. The system is known as an electromechanical variable
valve train and it provides opening and closing of the valves at the appropriate time, depending on the speed and the
working conditions of the engine.
In this study, three different models of the electromagnetic valve actuation systems with two different
electromagnets are designed and compared. Static and dynamic characteristics of the electromagnetic valve actuation
systems are obtained with a MATLAB/Simulink program for three different models. With these characteristics, two
different models with disc type of electromagnets are found to be realizable and produced. Also, the effects of the
moving mass and spring stiffness on the response time of the system, engine speed and the valve movement angle are
investigated. The control of the system is conceptionally considered.
Key Words: Electromagnetic valve actuation system, electromagnet, static and dynamic characteristics
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1. GİRİŞ
Geçmişte otomobillerde pek çok işlev mekanik
bağlantılarla gerçekleştirilirken, günümüzde bunların
yerini elektronik kumandalı donanımlar almıştır.
Elektronik denetimli sistemlerin mekanik sistemlerin
yerine geçmesi ile motor performansı arttırılmış, yakıt
tüketimi ve çevreye atılan kirletici oranları azaltılmıştır.
Günümüzde otomobillerde mekanik denetimli olarak
sadece kam milinden tahrikli supap mekanizması
kalmıştır. Kam milinden tahrikli supap mekanizmalarında
supap zamanlamasının değiştirilmesi çok kısıtlıdır ve
motorun devrine göre değişmez. Bu sistemde supap
zamanlaması kam mili tasarımı ile değişik çalışma
şartlarında birbiriyle çelişen durumları optimize edecek
şekilde belirlenir.
Motor performansı supap zamanlamasının denetimi
ile önemli oranda iyileştirilebilir. Motorlarda düşük motor
yükleri ve hızlarına uygun supap hareket profili ile
maksimum güç ve hıza uygun supap hareket profili
arasında belirgin bir fark vardır. Optimum supap
zamanlaması değişken zamanlamalı supap mekanizmaları
ile
ayarlanabilir.
Değişken
zamanlamalı
supap
mekanizmaları mekanik, hidrolik ve elektromekanik türde
olmakla birlikte, bu sistemler arasında elektromekanik
supap mekanizmaları nispeten daha basit bir yapıya
sahiptir ve mevcut motor tasarımlarına uyumu daha
kolaydır. Bu sistemde kam mili devre dışı kaldığı için
sürtünmeye neden olan hareketli parçaların sayısı
azaltılmakta ve motorun tüm çalışma şartlarında supap
hareketi
motor
devrinden
bağımsız
olarak
denetlenebilmektedir. Bunun sonucunda yakıt tüketimi
azalır, yüksek tork ve güç çıkışı elde edilir, rölanti
kararlılığı iyileşir ve çevreye atılan kirleticiler azalır
[3,16,17].
Elektromekanik supap mekanizmaları üzerine
özellikle
son
yıllarda
çok
yönlü
çalışmalar
yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalar genellikle
elektromekanik
supap
mekanizmalarının
tasarımı
[2,4,6,7,8,10,12] ve tasarıma etki eden parametrelerin
incelenmesi
[8,10,11,12],
sistemin
modellenmesi
[19,20,22,27,28]
ve
denetimi
[1,5,9,13,14,15,19,
20,22,23,24,25,28] şeklinde sınıflandırılabilir.
Bu çalışmada elektromekanik supap mekanizması
tasarımında uygulanabilecek üç farklı mıknatıs devresi
modeli ele alınmıştır. Tasarımı yapılan üç farklı model
için sistemin statik ve dinamik karakteristikleri çıkarılmış
ve bu modeller birbiriyle karşılaştırılarak uygun olan
tasarım yapısı belirlenmiştir.

devreleri enerjiden kesildiğinde hareketli elemanın denge
konumuna gelmesini sağlar.
Mıknatıs kuvveti etki etmediği durumda ve
sürtünme kuvvetleri ihmal edildiğinde elektromekanik
supap mekanizmasının dinamik davranışı basit bir kütleyay sisteminin dinamik davranışına eşdeğerdir. İki yay
elemanı arasında hareket eden hareketli eleman
hareketinin büyük bir kısmını yayların depoladığı
potansiyel enerji ile tamamlar. Bobinlere uygulanan
elektrik akımı sonucunda oluşan mıknatıs çekim kuvveti
hareketin tamamlanma aşamasında devreye girerek supabı
açık veya kapalı konumda tutar. Şekil 2’ de supap
hareketine bağlı olarak bobinlerdeki akım değişimi
gösterilmektedir.
Elektromekanik supap mekanizmasının motorlarda
kullanılabilmesi için yüksek motor hızlarında yeterli
performansı
göstermesi
gerekir.
Bunun
için
elektromekanik supap mekanizmasının hareket süresi
mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Mıknatıs
kuvvetinin etkili olmadığı durumda bir kütle-yay
sistemine eşdeğer supap mekanizmasının açma veya
kapama süresi

m
(1)
K
biçiminde ifade edilebilir. Burada; m: hareketli eleman,
hareketli elemana bağlı bağlantı kolları ve supaptan
oluşan toplam hareketli kütle (kg) ve K: sistemdeki
yayların bileşke yay sabitidir (N/m).
t c =π

EYLEYİCİ YAYI

KAPAMA MIKNATISI
VE BOBİNİ

HAREKETLİ ELEMAN
AÇMA MIKNATISI VE
BOBİNİ

SUPAP YAYI

SUPAP

2. ELEKTROMEKANİK SUPAP MEKANİZMASI
Elektromekanik supap mekanizması, açma ve
kapama olmak üzere iki adet mıknatıs devresi, iki adet
yay ve supap ve supaba bağlı hareketli elemandan
meydana gelir (Şekil 1). Hareketli eleman iki mıknatıs
devresi arasında gidip gelme hareketi yaparak supabı açık
veya kapalı konuma geçirir. Sistemdeki yaylar mıknatıs

Şekil 1. Elektromekanik supap mekanizması
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Kapama bobinindeki akım değişimi
Açma bobinindeki akım değişimi
Supap hareketi

9000
8000

Supap açılmaya başlıyor

120
7000

Supap kapanıyor Supap kapalı

8

Çekme akımı
6

Akım (A)

6

4

4
Tutma akımı
2

2

Devir Sayısı (d/dk)

Supap açılıyor

Yerdeğiştirme (mm)

Supap kapalı
8

80

4000

60

3000

40

0

20

Supap açık

1000

t1

θ=6nt c

(2)

6
60

5.5

70
K (N/mm)

80
90
100
110
120
130
140

4.5
4
3.5
3
2.5

80

100

120
140
Hareketli Kütle (g)

160

180

200

Şekil 3. Toplam hareketli kütle ve bileşke yay sabitinin
hareket süresi üzerindeki etkisi

100

120
140
Hareketli Kütle (g)

160

180

Akım (A)

8

200

N=6000d/dk

6
4
2
0

0

0.06

0.12

0.18

0.24

0.3

0.36

8

Akım (A)

(1) nolu ifadeden görüldüğü gibi supabın hareket
süresinin kısa olması için hareketli kütlenin azaltılması ya
da yay sabitinin arttırılması gerekir. Şekil 3’ te hareketli
kütle ve bileşke yay sabitine bağlı olarak supabın hareket
süresinin değişimi verilmiştir. Elektromekanik supap
mekanizmalarında yay seçimi kritik bir parametredir ve
yaylar karşı yükleri yenebilecek büyüklükte olmalıdır.
Şekil 3’ ten görüldüğü gibi hareketli kütle sabit olduğunda
yay katsayısının artması cevap hızını arttırır. Yay
katsayısının artması diğer taraftan da mıknatıs devresi
boyutlarını ve dolayısıyla da hareketli kütleyi
arttıracağından optimum değerin belirlenmesi gerekir.
Yay katsayısındaki artış sistemin cevap hızında bir artış
getirmekle beraber çok sert yay kullanılması halinde bu
yay kuvvetini yenecek mıknatıs devresinin boyutları
arttırılmalıdır. Bu durumda yay ve mıknatıs devresi
boyutları optimize edilmelidir.
Elektromekanik supap mekanizmalarında supabın
hareket süresi, tc ideal olarak sistemin mekanik
karakteristiğine bağlı iken supabın açma-kapama
zamanlamasını belirleyen hareket açısı, θ motorun
devrine, n bağlıdır ve aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

80

Şekil 4. Toplam hareketli kütle, supap hareket açısı ve
motorun devir sayısı ilişkisi
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Şekil 2. Supap hareketi ve bobinlerdeki akım değişimi
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t0

Hareker Süresi (ms)
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2000

0
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Şekil 5. Motor devrine bağlı olarak açma mıknatıs
devresindeki akım değişimleri
Şekil 4’ te 130 N/mm’ lik bileşke yay sabiti referans
alınarak hareketli kütle ve supabın hareket açısına bağlı
olarak sistemin çalışabileceği motor devrinin değişimi
gösterilmiştir. Örneğin motorun maksimum devri 6000
d/dk ve supap hareket açısının 100° olması durumunda
elektromekanik
supap
mekanizmasının
yeterli
performansı gösterebilmesi için 130 N/mm’ lik bileşke
yay sabitinde toplam hareketli kütlenin 102 g’ dan daha
küçük olması uygun görülmektedir.
Şekil 5’ te sabit supap hareket açısı için farklı motor
hızlarında bobinlerdeki akım değişimleri gösterilmektedir.
Yüksek motor hızlarında supabın motor hareketlerini
izleyebilmesi için elektromekanik sistemin dinamik
performansının iyi olması gerekir. Şekilden görüldüğü
gibi motorun yüksek devir hızlarında supabın açılıp
kapanması kritik hale gelmektedir. Bu nedenle
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elektromekanik
supap
mekanizmasının
yeterli
performansı sağlayabilmesi için cevap hızının çok yüksek
olması gerekir.
2.1. Elektromekanik Supap Mekanizmasında Tasarım
Yapıları

kapalı konuma getirmektir. Bu nedenle sistem için en
uygun mıknatıs devresinin seçilmesi ve tasarımın buna
göre
yapılması
esastır.
Elektromekanik
supap
mekanizmalarında sistemin cevap hızı (açma-kapama
zamanı) büyük oranda kütle yay sisteminin doğal
frekansına bağlı iken belli oranda da elektromıknatısın
dinamiğine bağlıdır.

Elektromekanik supap mekanizmasında kullanılan
mıknatıs devresinin temel fonksiyonu supabı açık veya
MODEL 1

MODEL 2

MODEL 3

Şekil 6. Elektromekanik supap mekanizması tasarımında model yapıları
Bu çalışmada elektromekanik supap mekanizması
tasarımında kullanılabilecek iki farklı mıknatıs devresi ele
alınmış ve bunlarla uyumlu üç farklı elektromekanik
supap mekanizması modeli tasarımı yapılmıştır. Bu
modellerden ilk ikisinde disk tipi mıknatıs devresi,
diğerinde de piston (plunger) tipi mıknatıs devresi
kullanılmıştır. Disk tipi mıknatıs devresinin kullanıldığı
birinci modelde yaylar mıknatıs devresinin dışına
yerleştirilmiş ve Model 1 olarak adlandırılmış, ikinci
modelde yaylar mıknatıs devresinin içine yerleştirilmiş ve
Model 2 olarak adlandırılmıştır. Piston tipi mıknatıs
devresi kullanılan üçüncü modelde ise yaylar mıknatıs
devresinin dışına yerleştirilmiş ve Model 3 olarak
adlandırılmıştır. Ele alınan üç farklı model Şekil 6’ da
gösterilmiştir.
2.2. Mıknatıs Devresi Özellikleri
Farklı mıknatıs devreleri farklı mıknatıs çekim
kuvveti karakteristikleri gösterir. Disk tipi mıknatıs
devresi mıknatıssal olarak seri, mekanik olarak paralel
bağlı iki çalışma aralığına sahiptir. Bu yapıya bağlı olarak
küçük hava aralıklarında aşırı yüksek çekme kuvvetleri
elde edilirken, hava aralığı artışı ile beraber çekme
kuvvetleri aşırı bir düşüş gösterir [18,29]. Piston tipi
mıknatıs devresi ise genelde solenoid olarak bilinen ve
pek çok yerde kullanılan bir yapıdır. Bu yapıda piston
şeklindeki silindirik eleman iki mıknatıs devresi arasında

gidip gelme hareketi yapar. Disk tipi mıknatıs devresine
nazaran küçük yerdeğiştirmelerde daha küçük çekme
kuvvetleri buna karşılık büyük yerdeğiştirmelerde görece
daha büyük çekme kuvvetleri sağlar. Bu tip mıknatıs
devrelerinde hava aralığı sayısı ve dolayısı ile etkin kesit
alanı tektir [8,18].
Şekil 7’ de görüldüğü gibi elektromekanik supap
mekanizmasında kullanılan mıknatıs devreleri elektrik,
mıknatıs ve mekanik alt sistemlerinden meydana gelir.
Bir mıknatıs devresinin bobinine uygulanan elektrik
gerilimine karşılık oluşan akım değişimi sonucu devrede
bir mıknatıs akısı değişimi oluşur. Kirchoff yasasına göre
bu ifadenin matematiksel bağıntısı
dφ(t)
e(t) = e R + e L = Ri(t) + N
(3)
dt
şeklindedir [18]. Burada; e(t): sisteme uygulanan giriş
gerilimi (V), R: bobin direnci ( Ω ), N: bobin sarım sayısı,
i(t): bobindeki akım değişimi (A) ve φ(t): mıknatıs akısı
(Wb) olup hem akım, i(t) hem de konum değişiminin, x(t)
bir fonksiyonudur.
Uygulanan elektrik enerjisi girişine karşılık mıknatıs
devresinin sağladığı çekim kuvveti bobin ile hareketli
eleman arasında kalan hava aralığı ile denetlenmektedir.
Hareketli eleman üzerine mıknatıs devresinin uyguladığı
mıknatıs çekim kuvveti, mıknatıs akısı yoğunluğuna bağlı
olarak
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Fm =

2
z Bh A
2 µ

Denetim

(4)

Sinyali

i

ELEKTRİK
ALT SİSTEMİ

MIKNATIS
λ(Nφ) ALT SİSTEMİ

şeklinde ifade edilir [18]. Burada; Bh: hava aralığındaki
mıknatıs akısı yoğunluğu (Wb/m2), A: etkin kesit alanı
(m2), µ: hava aralığı geçirgenliği (4π10-7) ve z : hava
aralığı sayısı olup disk tipi mıknatıs devresi için 2, piston
tipi mıknatıs devresi için 1’ dir.

Fm

x
Fb

MEKANİK
ALT SİSTEMİ

Şekil 7. Elektromekanik supap mekanizmasının alt
sistemleri
Elek. Sürücü
Devre

BOBİN DENETİM BİRİMİ
Kapama bobini denetimi

+42V

A/D
Denetim
algoritması

A/D
Motor
Algılayıcıları

Elektronik
Denetim
Birimi

Kumanda
sinyali

PWM

Açma bobini denetimi
+42V

A/D
Denetim
algoritması

A/D

PWM

Şekil 8. Elektromekanik supap mekanizması denetim şeması
Mıknatıs kuvvetinin etkisi ile hareket eden hareketli
elemana Newton' un II. Hareket yasası uygulanırsa

+24VV
+42

d 2 x(t)
dx(t)
Fm (t) = m
+B
± Fyay + Fb
(5)
dt
dt 2
elde edilir. Burada; Fb: basınç kuvveti (N), Fm mıknatıs
kuvveti (N) olup hem konum değişiminin, x(t) hem de
elektrik akımının, i(t) bir fonksiyonudur. Fyay ise yayların
hareketli eleman üzerine uyguladığı yay kuvveti (N) olup
x

Fyay =-K  h -x 
(6)
2


şeklinde hesaplanır. Burada; x: hareketli elemanın hareket
mesafesi (m) ve xh: toplam hareket mesafesidir (m).
Elektromekanik supap mekanizmalarında hava aralığı
mesafesi azaldıkça yay kuvveti doğrusal olarak artarken
mıknatıs kuvveti doğrusal olmayan biçimde artmaktadır
(Şekil 10).
2.3. Elektromekanik Supap Mekanizmasının Denetimi
İyi bir dinamik performansa sahip elektromekanik
supap mekanizmasında supabın hareketini çok kısa
zamanda tamamlaması ve yuvasına çok yavaş oturması
gerekir. Bu iki durum birbiri ile çelişki arz etmekte olup
yüksek çarpma hızları aşınma ve mekanik gürültü
problemlerine neden olur. Bu olumsuzlukların giderilmesi
ve güvenilir bir supap performansı sağlanması için
sistemin geribeslemeli olarak denetlenmesi üzerine
halihazırda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir [1,5,9,13,
14,15,19,20,22,23,24,25,28].

Elek. Sup.
Mek.
Bobini

R2

R8

R6
R3

DSP
Buffer

Optocouple

R1

C2

R4
R5

R7

C1
BJT
Tranzistör

IGBT
Tranzistör

BJT
Tranzistör

Şekil 9. Elektronik sürücü devre
Şekil 8’ de sistemin geribeslemeli denetim şeması
gösterilmiştir. Denetim şeması; elektronik denetim birimi,
bobin denetim birimi ve elektronik sürücü devre olmak
üzere üç kısımdan meydana gelir. Elektronik denetim
birimi motor algılayıcılarından gelen sinyallere bağlı
olarak bobin denetim birimine gerekli zamanlarda supabı
açmak veya kapamak için kumanda sinyali gönderir.
Bobin denetim birimi ise kumanda sinyaline ve bobinden
geri beslenen akım değerine bağlı olarak denetim sinyali
üretir. Bobin denetim biriminin çıkışından elde edilen
denetim sinyalinin gücü düşük olup elektromekanik supap
mekanizması bobinini sürmeye yetmez. Bunun için ayrıca
bir elektronik akım sürücü devreye (elektronik güç kartı)
gerek vardır.
Prototip üzerinde yapılan laboratuar çalışmalarında
elektronik denetim birimi ve bobin denetim birimi DSP
veri toplama ve denetim kartı ile gerçeklenmektedir.
Bobinleri yüksek akım sinyali ile sürmek için kullanılan
elektronik sürücü devrenin temel elemanı tranzistör olup
bu da BJT, MOSFET ya da IGBT tipinde olabilir. Yüksek
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Şekil 10’ da verilen eğrilerden görüldüğü gibi yakın
mesafelerde çok yüksek çekim kuvveti oluşmasına
karşılık görece uzun mesafelerde kuvvetlerde aşırı düşüş
gözlenmektedir. Üç model karşılaştırıldığında, yakın
mesafelerde Model 1 ve 2’ de daha yüksek mıknatıs
çekim kuvveti, buna karşılık uzak mesafelerde ise Model
3’ te daha yüksek mıknatıs çekim kuvveti sağlandığı
görülür. Bu durum mıknatıs devrelerinin geometrisine
bağlı karakteristik yapılarının bir sonucudur.
Elektromekanik supap mekanizması tasarımında
kullanılan her üç mıknatıs devresi modelinde ideal
yapıdaki mıknatıs devresinin iç kutbuna uygulama
açısından bir delik açılması gerekmiştir. Açılan bu delik
etkin kesit alanını ve dolayısıyla ideal yapıdaki mıknatıs
devresine göre mıknatıs çekim kuvvetinde belli bir
azalma yaratmıştır. Bu durumda, etkin kesit alanı

(

A=π ( r12 -r0 2 ) =πr12 1- ( r0 r1 )

2

)

(7)

şeklinde ifade edilir. Burada; r1: iç kutup dış yarıçapı ve
r0: delik yarıçapıdır. (7) nolu ifadeden görüldüğü gibi r0/r1
oranı arttıkça etkin kesit alanı ve dolayısıyla elde edilen
mıknatıs çekim kuvveti azalmaktadır. Model 1 ve Model
3’ te mıknatıs devresine açılan delik yarıçapı (r0) hareketli
elemana bağlı bağlantı kollarının yarıçapı kadar, Model 2’
de ise sistemde kullanılan yayların dış yarıçapı kadardır.
2000
1800
1600

Model 1
Model 2
Model 3

Mıknatıs kuvveti
i=5 A

1400

Kuvvet (N)

akımlarda çalışan MOSFET ve IGBT tipi tranzistörler
aynı zamanda darbe genişlik modülasyon (PWM) tekniği
ile sürmek için de uygun olmaktadır. Bu çalışmada ters
gerilim ve akım değişimlerine karşı iyi bir şekilde
yalıtılmış olan IGBT türü tranzistörler tercih edilmiştir.
Şekil 9’ da çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek biçimde
tasarlanmış [26] ve DSP kartından sürülebilen IGBT’ li
akım sürücü devre şeması verilmiştir.
Elektromekanik supap mekanizmalarında çarpma
hızının denetimi için akım geribeslemesi, konum
geribeslemesi, hız geribeslemesi ya da bunların hepsi bir
arada kullanılabilir. Ancak elektromekanik supap
mekanizmalarının motorda kullanımı göz önünde
bulundurulduğunda çarpma hızının akım denetimi ile
azaltılması daha uygundur. Şekil 8’ den görüldüğü gibi
bobinlere uygulanan gerilimler denetim sinyalleri ve
bobinlerdeki
akım
değişimleri
de
geribesleme
sinyalleridir. Elektromekanik supap mekanizmalarında
supabın hareketi süresince ilgili mıknatıs devresinde
yeterli mıknatıs kuvvetinin elde edilebilmesi için akımın
bu süre zarfında yeterli seviyeye yükselmesi gerekir.
Direnci ve sarım sayısı belirli olan bobinde akımın
yükselmesini hızlandırmak için bobinlere yüksek
seviyelerde gerilim uygulanabilir. Yapılan çalışmalarda
bu gerilim değeri 42 V olarak belirlenmiştir. Gelecekteki
otomobillerde 42 V teknolojisine geçme çalışmaları göz
önünde
bulundurulduğunda
bu
gerilim
değeri
elektromekanik supap mekanizmaları için makuldür.
Model 1 ve 2’ de bobinlere hareket başlangıcında 42 V
uygulandığında bobinlerden geçen akım sonucu yeterli
mıknatıs kuvveti elde edilebilmektedir. Ancak Model 3’
te 42 V’ luk besleme gerilimi yeterli gelmemektedir. Her
üç modelde de supap tam açık veya kapalı konuma
geçtikten sonra darbe genişlik modülasyon tekniği
yardımıyla bobinlerdeki akım tutma akımı seviyelerine
indirilir. Yapılan prototip çalışmalarında 42 V’ luk
besleme geriliminin aküleri seri bağlamak suretiyle elde
edilmesi planlanmaktadır.
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Şekil 10. Elektromekanik supap mekanizmasının statik
karakteristikleri

3.1. Statik Karakteristikler
Boyutlandırılması yapılan mıknatıs devrelerinin
çeşitli hareket mesafelerinde sağlayacağı mıknatıs çekim
kuvvetlerinin belirlenmesine esas olmak üzere farklı akım
değerlerine
karşılık
gelen
kuvvet-yerdeğiştirme
karakteristikleri elde edilmiştir. Bu karakteristikler
mıknatıs devrelerine ait mıknatıs akısı geçirgenlik
formüllerini malzemenin mıknatıslanma (B-H) eğrisi
değerleri ile birlikte çözmek suretiyle elde edilmiştir.
Mıknatıs devrelerinin matematiksel bağıntıları oldukça
karmaşık olup bunların çözümünde kullanılmak üzere bir
MATLAB programı geliştirilmiştir. [7,8,21]. Üç farklı
model için elde edilen sayısal çözümler, belli bir akım
değerine karşılık gelen kuvvet-yerdeğiştirme eğrileri
olarak düzenlenmiş ve Şekil 10’ da verilmiştir.

Tablo I. Delik yarıçapına göre alan ve mıknatıs kuvveti
kaybı
r0/r1
0.1875 (Model 1)
0.4375 (Model 2)
0.1875 (Model 3)

% Alan kaybı
3.5
19
3.5

% Kuv. kaybı
3.5
19
3.5

Model 1 ve 2’ de aynı boyutlarda disk tipi mıknatıs
devresi kullanılmasına karşın, Model 2’ de r0 yarıçapı
büyük olduğundan mıknatıs devresinde elde edilen
mıknatıs çekim kuvveti Model 1’ e göre daha düşüktür.
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r0/r1 oranına göre etkin kesit alanı ve mıknatıs
kuvvetindeki kayıp oranları Tablo I’ de gösterilmektedir.
Şekil 10' da aynı zamanda hareket mesafesine bağlı
olarak karşı yay kuvvetinin değişimi ve çekim kuvvetleri
ile olan kesim noktası görülmektedir. Şekilde de
görüldüğü gibi mıknatıs çekim kuvveti ancak belli bir
mesafeden sonra yay kuvvetini yenebilmektedir. Bu
noktaya kadar hareket yayların kütle üzerinde
kazandırmış
olduğu
kinetik
enerji
yardımıyla
sürdürülmektedir. Şekildeki eğriler farklı modeller için
karşılaştırıldığında, Model 1’ in sağladığı çekim
kuvvetinin, Model 2 ve 3’ e göre yay kuvvetini daha
küçük
hava
aralığı
mesafesinde
yenebildiği
görülmektedir. Buna karşılık Model 1’ in yakın
mesafelerde sağladığı çekim kuvveti daha yüksektir.

9
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6
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0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
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Şekil 11a. Konum değişimi
10

3.2. Dinamik Karakteristikler

Model 1
Model 2
Model 3
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6
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Zaman (s)
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Şekil 11b. Akım değişimi
4
Model 1
Model 2
Model 3

3.5
3
2.5
2

Hız (m/s)

Elektromekanik supap mekanizmasının dinamik
karakteristikleri elektrik, mekanik ve mıknatıs alt
sistemlerine ait (3)-(6) denklemlerinin çözümünden elde
edilir. Bu denklemlerin tam bir analitik çözümü
bulunmamakla birlikte sayısal çözümlerini elde etmek
mümkündür. Bunun için MATLAB/Simulink' te bir
program hazırlanmıştır [8,21]. Ele alınan programda
mıknatıs devresine ait geçirgenlik denklemleri ile birlikte
malzemenin gerçek B-H eğrisi değerleri kullanılmıştır. Bu
şekilde malzemenin mıknatıssal doyması göz önünde
bulundurulmuş ve ayrıca sızıntı kayıpları ile saçaklanma
akıları hesaba katılmıştır. Histerisiz kayıpları ise ihmal
edilmiştir. Böylece sistemin dinamik davranışı hakkında
gerçeğe yakın sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Şekil 11’ de üç farklı model için elektromekanik
supap
mekanizmasının
dinamik
karakteristikleri
gösterilmiştir. Dinamik karakteristikler sisteme kademeli
gerilim uygulamak ve bileşke yay sabiti 130N/mm olarak
belirlemek suretiyle elde edilmiş, enerjiden kesilen
bobindeki kalıntı mıknatıslanmanın geciktirici etkisi
dikkate alınmamıştır. Her üç modelde de supap tam açık
veya kapalı konuma geçene kadar mıknatıs devresine 42
V (Model 1 ve 2’ de 4 ms, Model 3’ te 7 ms) uygulanmış
daha sonra bu gerilim değeri 4 V’ a düşürülmüştür. Çünkü
mıknatıs devreleri çok küçük hava aralıklarında daha
düşük akım değerlerinde yeterli mıknatıs çekim kuvvetini
sağlayabilmektedirler.
Model 1’de toplam hareketli kütle disk şeklindeki
hareketli eleman, hareketli elemana bağlı bağlantı kolları
ve supap kütlesinden meydana gelir ve yaklaşık 180 g’
dır. Model 2’ de yaylar mıknatıs devresinin içine
yerleştirildiği için bağlantı kolları devre dışı kalmış ve
toplam hareketli kütle azaltılmıştır. Bu yapıda toplam
hareketli kütle disk şeklindeki hareketli eleman ve supap
kütlesinden meydana gelir ve yaklaşık 147 g’ dır. Model
3’ te ise toplam hareketli kütle piston şeklindeki hareketli
eleman, bağlantı kolları ve supap kütlesinden meydana
gelir ve yaklaşık 230 g’ dır.

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1

0

0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
Zaman (s)

0.01

Şekil 11c. Hız değişimi
Şekil 11. Elektromekanik supap mekanizmasının dinamik
karakteristikleri
Şekil 11a’ da üç model için konum değişimi
incelendiğinde Model 1’ de supap hareketini yaklaşık 3.5
ms’ de, Model 2’ de yaklaşık 3.25 ms’ de tamamladığı
görülmektedir. Model 2’ de toplam hareketli kütlenin
ağırlığı daha az olduğundan hareket süresi daha kısa
çıkmıştır. Model 3’ te ise durum biraz farklı olup
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başlangıçta yeterli bir çekim kuvveti sağlanmadığından
belli bir bocalamadan sonra supap ancak 6.9 ms içinde
hareketini tamamlayabilmiştir. Bunun nedeni Model 3’
teki mıknatıs devresi başlangıçta yeteri kadar yüksek bir
çekim kuvveti sağlayamadığından karşı yay kuvvetinin
hareketli elemanı ters yönde harekete zorlamasından
kaynaklanmaktadır. Ancak zaman içerisinde akımın
yükselmesine bağlı olarak çekim kuvveti yeterli seviyeye
ulaşmış, mıknatıs devresi supabı tam açık veya kapalı
konuma geçirmiştir. Bu durumda Model 3’ teki mıknatıs
devresi
elektromekanik
supap
mekanizmalarında
güvenilir bir supap performansının sağlanmasını
engellediğinden supap mekanizmalarında kullanımının
pek uygun olamayacağı söylenebilir.
Şekil 11b’ de üç farklı model için mıknatıs devresi
bobinindeki akım değişim eğrileri verilmiştir. Başlangıçta
sürekli bir artış gösteren akım belli bir noktada
maksimum değere ulaştıktan sonra düşüşe geçmektedir.
Düşüşe geçen akım eğrisi belli bir noktada minimum
değere ulaştıktan sonra tekrar yükselişe geçmektedir.
Akım değişimindeki bu karakteristik yapı hareketli
elemanın hareketine bağlı olarak hava aralığının
küçülmesiyle
indüktans
değerinin
artmasından
kaynaklanır. İndüktans artışı ise L/R olarak ifade
edilebilen elektriksel zaman gecikmesinde artışa neden
olacaktır. Akım değişimi ile oluşan mıknatıs kuvveti artışı
doğrudan hareket değişimine neden olurken diğer taraftan
hareket değişimi de ters yönde akım değişimine etki
etmektedir. Sonuçta akım değişimi elektromekanik
sistemdeki karşılıklı etkileşimin bir ifadesidir.
Model 1 ve 2’ de akım eğrisinin minimum yaptığı
noktada konum ve akım değişim eğrileri karşılaştırılacak
olursa bu noktada hareketin tamamlandığı görülür. Model
3’ te ise akım değişiminin minimum olduğu noktada
hareket tamamlanmak üzereyken yeterli çekim kuvveti
sağlanamadığından ters yönde bir hareket başlamakta ve
tekrar akım yeterli çekim kuvvetini sağlayacak bir değere
ulaşınca hareket tamamlanabilmektedir. Bu durum konum
eğrisinden de izlenebilir. Model 3’ ün sergilediği dinamik
davranış yapısı bu modelin elektromekanik supap
mekanizması için uygun bir yapı olmadığını gösterir.
Şekil 11c’ de supabın hız değişim eğrileri
verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi Model 2’ de hız daha
yüksek değerlere ulaşmakta buna karşılık hareketli
elemanın çarpma hızı diğer modellere göre daha düşük
kalmaktadır (yaklaşık 1.4 m/s). Model 1’ de çarpma hızı
1.53 m/s’ dir. Model 3’ te hareketli eleman kütlesi daha
büyük olup, hareket hızı daha yavaş fakat buna karşılık
çarpma hızı daha yüksektir. Bu durumda hareketli
elemanın mıknatıs devresine ilk ulaştığı andaki çarpma
hızı yaklaşık 1.85 m/s’ dir. Hareketli eleman bir miktar
ters yönde hareket ettikten sonra mıknatıs çekim
kuvvetinin etkisi ile 1.65 m/s’ lik bir hızla mıknatıs
devresine tekrar çarparak duracaktır. Bu durum
sistemdeki hareketli kütlenin kazandığı maksimum
kinetik enerji miktarı ile açıklanabilir. Kam milinden
tahrikli supap mekanizmalarında çarpma hızı yaklaşık

0.05 m/s olduğu göz önünde bulundurulursa her üç model
için de çarpma hızlarının oldukça yüksek olduğu görülür
[22,23].
Bu
nedenle
elektromekanik
supap
mekanizmalarında çarpma hızını makul seviyelerde
tutabilmek için geribeslemeli denetim tekniklerinin
uygulanması gerekir.
Elektromekanik supap mekanizmalarında, sistemin
dinamik davranışı büyük oranda yay kuvveti, mıknatıs
kuvveti ve basınç kuvveti etkilerine bağlı olmakla beraber
belli oranda da anahtarlama anında kesime sokulan
mıknatıstaki kalıntı mıknatıslanma etkisine de bağlıdır.
Gerçekte mıknatıs devresindeki akım ani olarak düşmez,
zamana bağlı bir değişim gösterir. Ayrıca akım tamamen
sıfırlansa da mıknatıs devresinde az da olsa bir kalıntı
mıknatıslanma etkisi kalır. Bu da özellikle ilk başlama
hareketini yavaşlatan bir unsurdur. Pratikte bu etki ters
yönde akım uygulamak suretiyle giderilebilmektedir.
4. SONUÇ
Bu
çalışmada
elektromekanik
supap
mekanizmalarında kullanılabilecek iki farklı mıknatıs
devresi ele alınmış ve bunların kullanımı ile gerçeklenen
üç farklı model incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda
elektromekanik supap mekanizmalarında yay seçiminin
kritik bir parametre olduğu belirlenmiştir. Buna göre,
karşı kuvvetleri karşılayabilecek büyüklükte seçilen
yaylarla hareketli kütlenin ağırlığı da düşük tutulduğunda
iyi
bir
dinamik
davranış
karakteristiği
elde
edilebilmektedir. Diğer taraftan, yay çok sert seçilecek
olursa bunu karşılayacak mıknatıs devresi hantallaşmakta
ve hareketli kütle miktarı artmaktadır. Dolayısıyla supap
için istenilen hareket süresi ve motorun maksimum
çalışma devri göz önünde bulundurularak yay sabiti ve
hareketli kütlenin optimum değerlerde tutulabileceği bir
mıknatıs devresi tasarlanmalıdır.
Bu
çalışmada
elektromekanik
supap
mekanizmasında ele alınan üç model için statik ve
dinamik karakteristikler elde edilmiştir. Üç model
karşılaştırıldığında Model 3’ ün elektromekanik supap
mekanizmaları için uygun olmadığı görülür. Model 1 ve 2
ile aynı boyutlardaki bu model güvenilir bir supap
performansı
sağlayamamaktadır.
Model
3’
ün
elektromekanik supap mekanizmalarında kullanılabilmesi
için boyutların daha büyük tutulması veya mıknatıs
devresine uygulanan elektrik enerjisinin arttırılması
gerekir.
Model 1 ve 2 elektromekanik supap mekanizmaları
için uygun olan tasarım yapılarıdır. Ancak bu iki model
kendi aralarında karşılaştırıldığında Model 2’ nin
hareketli kütlesinin daha küçük olmasından dolayı cevap
hızının daha yüksek olduğu, çarpma hızının daha küçük
olduğu ve bobindeki akım değişiminin daha düşük
seviyelerde kaldığı görülür. Bunun yanı sıra sistemdeki
yaylar mıknatıs devresinin içine yerleştirildiğinden
sistemin boyu kısalmış ve daha kompakt hale gelmiştir.
Bu çalışmada elektromekanik supap mekanizması için en
uygun tasarım yapısı Model 2 olarak uygun görülmüştür.
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Ayrıca elektromekanik supap mekanizmalarında
yüksek çarpma hızları çözülmesi gereken önemli bir
problemdir. Çarpma hızı geribeslemeli denetim
yardımıyla azaltılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe büyük oranda kullanılan paralel eksen (helisel ve düz) dişlilerinin titreşim ve
gürültü seviyelerini etkileyen iletim hatalarını kontrol edilebilen şartlar altında ölçen güç dönüşümlü bir deney
düzeneğinin tasarımı yapılmıştır. Düzeneğin test ve yardımcı dişli kutusu olmak üzere iki dişli kutusu vardır.
çözülebilen kavramalar yardımıyla sisteme statik olarak burulma momenti yüklenmektedir. Sisteme güç değişken hızlı
bir motor yardımıyla sağlanmakta olup sadece sistemdeki kayıpları ve atalet dirençlerini karşılayacak kadardır.
Sistemde kullanılan elemanların örneğin; test dişlileri, miller, rulmanlar, burulma çubukları ve kavramaların, tüm
tasarım hesapları ve çizimleri bilgisayar yardımıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dişli test düzeneği, otomotiv dişlileri, iletim hatası, tasarım
GEAR TRANSMISSION ERROR TEST RIG DESIGN
ABSTRACT
In this paper, a power circulating research rig is designed to measure transmission error of the parallel axis gears
(helical & spur gears) under controllable conditions. These gears are widely used in automotive industry. It is known
that the transmission error of the gears is the main cause of the noise and vibration. The rig consists of two gearboxes,
test and slave gearboxes. Static torque is locked into the system via split couplings. Power which mainly compensates
for the losses in the system and overcomes the inertial resistance is supplied to the system by a variable speed electric
motor.
Key words: Gear test rig, automotive gears, transmission error, design
SEMBOLLER
Z1
Z2

Döndüren dişlinin diş sayısı
Döndürülen dişlinin diş sayısı
θ 1 Döndüren dişlinin açısal yer değiştirmesi
θ 2 Döndürülen dişlinin açısal yer değiştirmesi
Rb2 Döndürülen dişlinin temel dairesi yarıçapı
AİH Açısal iletim hatası
DİH Doğrusal iletim hatası (TE)

1. GİRİŞ
Araçların titreşim, gürültü ve sürüş performanslarını
geliştirmekle uğraşan otomotiv mühendisleri için,
transmisyon dişlileri kaynaklı gürültüyü azaltmak uzun
zamandır devam eden bir hedeftir. Otomobil transmisyon
dişlilerinden kaynaklanan gürültüler çoğunlukla dişlilerin
dönmesi
sırasında
oluşan
iletim
hatalarından
kaynaklanmaktadır. Dişli iletim hatalarını kontrol ederek
dinamik yükleri azaltmakla çalışma sırasında etrafa
yayılan gürültü miktarı azaltılabilmektedir [1]. Bu
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makalede transmisyon dişlilerinin
iletim hatalarını
ölçebilecek bir deney düzeneğinin tasarımı anlatılmıştır.
Bilindiği gibi otomotiv sektörünü de içine alan sanayi
sektöründe ve bu sektörün ürünlerinde büyük oranda
yüksek hız ve ağır yüklerde görev yapan dişli sistemleri
bulunmaktadır. Bu ağır çalışma şartlarına rağmen yeteri
kadar hassas ve dikkatle üretilmeyen dişli sistemleri
genellikle ciddi zararlara da neden olabilmektedir.
Dişlilerin üretimlerindeki geometrik hatalar ile
montajındaki yerleşim hataları ağır çalışma şartları altında
bu dişlilerin istenmeyen kinematik ve dinamik şartlara
maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak
da dişli sistemleri genellikle titreşim ve gürültünün
kaynağı olmaktadır. Bu durum ise dişlilerin iletim
hatalarını ve bunların kontrol edilebilir şartlarda
ölçülmesini oldukça önemli kılmaktadır.
Diğer bir adı da açısal pozisyon hatası olan açısal
iletim hatası (AİH) literatürde titreşim, gürültü ve
dinamik yük ile gerilmelerin temel sebebi olarak
belirtilmiş [1-5] ve Welbourn tarafından şöyle
tanımlanmıştır;
“ Açısal iletim hatası, döndürülen dişlinin gerçek
açısal pozisyonu ile teorikte olması gereken açısal
pozisyonu arasındaki farktır”
Açısal iletim hatası matematiksel olarak
Z
ΑİΗ = θ 2 − 1 θ1 (radyan)
(1)
Z2
ifade edilirken doğrusal iletim hatası
Z
DİH = R b 2 (θ 2 − 1 θ 1 ) (mm)
(2)
Z2
olarak ifade edilmektedir. Doğrusal iletim hatası açısal
iletim hatasının döndürülen dişlinin temel dairesi yarıçapı
ile çarpılarak daha kolay anlaşılabilir bir birim olan mm
veya mikrometreye çevrilmiş halidir. Dişlilerin iletim
hatasını belirtmek için genellikle doğrusal iletim hatası
(DİH veya TE) kullanılmaktadır.
Eğer eş çalışan dişliler ideal katı, hatasız üretim ve
montaja (mükemmel eşleşmiş dişlilere) sahip olsaydı
döndüren dişli ile döndürülen dişlinin açısal pozisyonları
arasında genel dişli kanununa göre aşağıdaki gibi bir
bağıntı olacak
Z
0 = θ 2 − 1 θ1
(3)
Z2
ve iletim hatasının sıfır olması beklenecekti. Ancak
üretim ve montajdaki hatalar hiçbir zaman tam olarak
sıfırlanamayacağı gibi dişliler de hiçbir zaman ideal katı
durumuna ulaşamayacağı için yük altında çalışan dişli
çiftleri gereken tedbirler alınmadığı takdirde genel olarak
bir (açısal ve doğrusal) iletim hatasına sahip olacak ve
bunun sonucu olarak da dinamik olarak çalışan dişli
sistemleri titreşim, gürültü ile aşırı yük ve gerilmelere
maruz kalacaktır.

İletim hatasının (TE) başlıca sebeplerinin şekil 1 de
görüldüğü gibi dişli/diş geometrik hatalarından (profil,
adım v.b.), yük altında çalışan dişlerin esnemesinden ve
dişlilerin yataklandığı rulmanların veya millerin montaj
hatalarından kaynaklandığı bilinmektedir [6]. Ortaya
çıkan iletim hatasının sebep olduğu titreşim, gürültü ve
yüksek dinamik yük ile gerilmeler ise dişli sistemi ve
onun komşusu olan diğer mekanik sistemlerin performans
kaybına sebep olmaktadır. Bu durumlar referans [7] de
bir çeyrek araç dinamik modeli ile açıklanarak iletim
hatasının azaltılmasının veya kontrol altına alınmasının
önemi vurgulanmaktadır. Bu sebeple dişli sistemlerinin
düzgün, titreşimsiz ve gürültüsüz çalışması isteniliyorsa
mutlaka iletim hatalarının gerçek çalışma şartları altında
araştırılması, ölçülmesi ve teorik hesaplamalar ve
metodlarla
karşılaştırılarak
kontrol
edilebilmesi
gerekmektedir. Düşük ve yüksek kavrama oranlı düz
dişlilerin iletim hataları ve bunların giderilmesi ile ilgili
bazı teorik araştırmalar ve bunların deneysel ölçüm ve
karşılaştırmaları [8,9] bu tip çalışmaların önemini
göstermesi açısından dikkate değerdir.
Diş/dişli geometrisi
hataları

Elastik
deformasyon

Hatalı
montaj

İletim Hatası

Yüksek çarpma
(vurma) yükleri

Titreşim

Sistemin
bozulması

Gürültü

Şekil 1. Dişlilerdeki iletim hatasının kaynağı ve etkileri
İletim hatalarının doğru bir şekilde ölçülmesi için diş
yüklerinin ve hızlarının (mil hızı, devir/dakika) kontrol
edilerek maksimum ve minimum değerler arasında
değiştirilebilmesi en önemli parametrelerdendir [2-5].
Bunlardan başka geometrik, örneğin dişli merkezleri
arasındaki uzaklık ve montaj hataları gibi parametrelerin
kontrol edilmesi de önemlidir. Eğer bu parametreler
kontrol edilebilirse eş çalışan dişlilerin en önemli
performans göstergesi olan iletim hatalarını belirlemek
için yarı-statik ve dinamik deneyler yapma olanağı
doğacaktır.
Deneysel çalışmalar mühendisliğin ve bilimin
belkemiğidir. Dikkatlice hazırlanmış deney düzenekleri
ile ortaya atılan teoriler doğrulanabilmekte, yeni metotlar
ve ürünler geliştirilebilmekte varolan sistemlerin
davranışları ve performansları araştırılabilmektedir.
Gerçek ve doğru çalışma ortamı şartlarına göre
düzenlenen
deney düzeneklerinde yapılan deneysel
çalışmalarda
elde edilen veriler bilim otoriteleri
tarafından karşılaştırılabilmekte böylece ortaya atılan
teorik veya analitik
çalışmalar doğrulanmakta ve
desteklenmektedir.

370

2.

DENEY DÜZENEĞİ ÇEŞİTLERİ
1.
2.

Dişlilerin yük altında iletim hatalarını ölçmek için
araştırmacılar tarafından genelde iki tip deney düzeneği
kullanılmaktadır [4]. Bunlar;

Güç dönüşümlü dişli deney düzenekleri ve
Yüklü dişli deney düzenekleridir.

Motor

Çift Helisli
Dişli

Ağırlıklar

Kayış

Kavrama

Ölçüm
Ünitesi

Deney
Dişlikutusu

Deney
Dişlileri

Burulma
Çubukları

Yardımcı
Dişlikutusu

Şekil 2. Güç dönüşümlü bir deney düzeneğinin şematik olarak gösterimi
Birinci tip (güç dönüşümlü-power circulating) deney
düzeneklerinde deney dişli kutusu ve yardımcı dişli
kutusu olmak üzere iki dişli kutusu bulunmaktadır (Şekil
2). Gerekli mil burulması serbest ve sürekli dönen kapalı
bir devre içerisine kilitlenmiştir. Düzeneği süren motor
sisteme sadece sistemdeki kayıpları karşılayacak ve atalet
momentlerini yenebilecek miktarda güç sağlamaktadır.
Bu sayede büyük güçlü sürücü ve güç harcayıcı
motorların (fren veya benzeri sistemlerin) kullanımından
kaçınılmıştır.
İkinci tip (yüklü-loaded tester) dişli deney
düzeneklerinde sadece test dişli kutusu bulunmaktadır
(şekil 3). Sisteme bir sürücü motor tarafından dışarıdan
güç verilmekte ve güç transferinin ve mil burulmasının
oluşumu için sürülen mil tarafında fren veya benzeri bir
sistem aktarılan gücü harcamaktadır. Yüksek tork ve
çalışma hızlarında genellikle faydalı bir iş yapılmaksızın
sisteme verilen gücün tamamı ısıya dönüştürülerek veya
başka bir biçimde dışarıya atılmaktadır.
3.

DENEY DÜZENEĞİ SEÇİMİ

Her iki düzeneğin iletim hatası ölçümü yönünden
aralarında bir fark yoktur, ikisinde de temel yöntem test
dişlilerinin açısal yer değiştirmelerini deneysel olarak
belirlemektir.
Geometrik parametreleri değiştirmek bakımından
ikinci tip düzenekler daha avantajlıdır çünkü hareketli
tablalar yardımıyla dişlilerin yatay ve düşey mesafeleri
değiştirilebilmektedir. Bu düzeneklerde aktarılan tork
tasarlanan mekanik elemanların mukavemetleri ile sınırlı

olmakla beraber ayrıca bir yardımcı dişli kutusuna gerek
duyulmadığından güç dönüşümlü sistemlere göre farklı
dişli oranlarında deney yapılması daha kolaydır, ancak
ölçüm için kullanılan aparatların ve veri analiz eden
sistemlerinde buna uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca
ikinci tip düzeneklerde yükleme dinamik olarak
yapılabilmektedir, ancak bu da sistemin dışarıdan etken
titreşim ve gürültü kaynaklarına maruz kalmasına sebep
olmaktadır. Güç dönüşümlü sistemlerde ise dinamik
yükleme hidrolik veya pnömatik tork devindiricileri ile
mümkündür. Tork devindiricilerin kullanımının ise
sistemi ve tasarımı karmaşık bir hale getireceği ve
deneysel çalışmalarda yükün sabit tutulması ile ilgili
zorluklar yaşanabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan
yükün statik olarak sisteme kilitlenmesinin ise deneysel
çalışmalar açısından tek dezavantajı yükün değiştirilmesi
için dişlilerin durdurulması ve yeniden hızının artırılarak
deneye devam edilmesidir. Bu yüzden genellikle bu
sistemlerde yükleme çözülebilir kavramalar yardımıyla
statik olarak yapılmaktadır. Yükün bu şekilde sisteme
kilitlenmesinin deneysel sonuçlar açısından hiçbir
sakıncası yoktur. Yüksek yüklerde dişlilerin sıfır hızdan
artarak hızlanması sırasında düşük hızlarda hidrodinamik
yağlama oluşmaması sebebiyle diş yüzeylerine verilecek
zarar ise bu bölgelerde çok az zaman harcanarak en aza
indirilebilir.
Güç dönüşümlü test düzeneğinin avantajları genel
olarak şunlardır;
• Daha sessiz çalışırlar, bu yüzden ekstra bir
titreşim söz konusu değildir.
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•
•
•

Başlangıç, çalışma ve elektrik tüketimi maliyeti
bakımından daha ucuzdurlar.
Bir sürücü motor yeterlidir yük motoruna ihtiyaç
yoktur.
Yüklü tip test düzeneklerine göre kontrol ve
ölçüm üniteleri bakımından daha az karmaşıktır.
YÜK MOTORU
KONTROL
ÜNİTESİ

•

Araştırmacılar tarafından en çok kullanılan
düzeneklerdir, bu sayede deney sonuçlarını
karşılaştırma imkanı daha geniştir.
Bu çalışmada yukarıdaki avantajlarından dolayı
dişli iletim hataları araştırmaları için güç dönüşümlü
deney düzeneğinin seçimi ve tasarımı yapılmıştır.
SÜRÜCÜ MOTOR
KONTROL
ÜNİTESİ

ANA KONTROL
ÜNİTESİ

PWM SERVO
AMPLİFİKATOR

PWM SERVO
AMPLİFİKATOR

OPTİK
KODLAYICI

DİŞLİ
KAVRAMALAR
ESNEK
KAPLİN
TAHRİK
MOTORU

YÜK
MOTORU

DİŞLİ
KAVRAMA

ESNEK
KAPLİN

TORKMETRE

OPTİK
KODLAYICI

TEST
DİŞLİKUTUSU

Şekil 3. Geleneksel yüklü iletim hatası ölçüm düzeneğinin şematik olarak gösterimi

4.

GÜÇ DÖNÜŞÜMLÜ DENEY
DÜZENEĞİNİN TASARIMI

Güç dönüşümlü deney düzeneğinin tasarımı
1. Mekaniksel tasarım ve
2. Ölçüm sisteminin tasarımı veya seçimi
konularını içermektedir.
Mekaniksel tasarım; Deney dişli kutusu, yardımcı
dişli kutusu, yükleme mekanizması, dişli kutularını
birbirine bağlayan burulma çubukları ve kavramaların
tasarımını içermektedir.
Görüldüğü gibi deney düzeneğini tamamıyla tasarlamanın
bir çok yanı vardır. Ancak deney dişlilerinin boyutlarının,
onlara uygulanacak yük miktarının ve çalışma hızlarının
tespiti düzenekte bulunan makine elemanlarının ve ölçüm
düzeneğinin tasarımını doğrudan etkileyeceği için önce
bunların tespit edilmesi sonra da sırasıyla diğer
elemanların tasarlanması gerekmektedir.
4.1 Deney Dişlilerinin Boyutlarının Tespiti
Dişliler endüstride bir çok alanda kullanılmaktadır.
Otomobil transmisyon dişlileri yüksek yük taşıma
kapasitesine ve verimliliğe sahip olması gerektiğinden ve
piyasada çok miktarda kullanılması bakımından test

dişlileri tipleri olarak tercih edilmişlerdir. Transmisyon
dişlileri olarak paralel eksen (düz ve helisel) dişliler
kullanılmaktadır ve yapılan araştırmalar sonucunda
otomobillerin transmisyon dişlilerinin modüllerinin 1 ila
4 mm ve dişli genişliklerinin de 10 ila 30 mm arasında
olduğu görülmüş ve bu yüzden dişli modülleri 1 ila 4 mm
ve dişli genişliği de 10-30 mm arasında seçilmiştir.
Deneyi yapılabilecek dişlilerin diş sayısı direkt olarak
dişli merkezleri arasındaki uzaklık ile ilgilidir. Ancak
vites kutularında dişli merkezleri arasındaki uzaklık
genellikle 65-70 mm arasındadır, bu da haliyle deneyi
yapılabilecek dişli sayısını azaltacaktır. Bu çalışmada
daha çok sayıda hem düz hem de helisel dişlileri test
edebilmek için merkezler arası uzaklık 120 mm olarak
seçilmiş ve böylelikle çalışma alanı genişletilmiştir.
Transmisyon dişlileri güç veya hız aktarma
elemanları olarak kullanıldığından vites kutularında farklı
dişli oranlarına sahip dişliler kullanılmaktadır. Fakat 1:1
oran haricindeki dişlilerin iletim hatası ölçümü için
genellikle ölçüm sistemi daha karmaşıklaşmakta, ölçüm
sırasında ölçüm zamanı artmakta, diş hatalarının etkileri
gizlenebilmekte ve veri analizi zorlaşmaktadır. Burada
temel amaç dişlilerin değişik yük ve çalışma hızlarında
iletim hatalarını en anlaşılabilir ve en doğru şekilde tespit
etmek olduğundan tasarımı karmaşıklaştırmaktan
kaçınılmış bu yüzden de dişli oranı 1:1 olarak seçilmiştir.
4.2 Maksimum Çalışma Yükü ve Hızının Belirlenmesi
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Otomobillerin devir sayıları genellikle 1000 ila 6000
devir/dakika arasında olduğu için düzeneğin çalışma hızı
maksimum 6000 devir/dakika olarak seçilmiştir. Çalışma
yükü birim diş genişliğine düşen yük miktarı olarak
tanımlanmış ve yapılan araştırmalar neticesinde ortalama
bir otomobil için 250 N/mm olarak seçilmiştir. Böylece
30 mm diş genişliğine sahip bir dişli için tasarım yükü F
ve tasarım torku T ;
F = 250 N/mm*30mm = 7500 N ile
T = 7500N*(120/2)*(1/1000) = 450 Nm
cıvarındadır.
Başka bir deyişle eğer maksimum yük ve hızda aktarılan
gücü hesaplarsak

Şekil 4 de görüldüğü gibi bir bağlantı kullanılarak
dişli yükleri pimler ve civatalar yardımıyla flanşa oradan
da tüm şafta aktarılmaktadır. Böyle bir bağlantı
yukarıdaki şartları yerine getirebilmektedir.
Genellikle dişli kutusunun içindeki şaftlarla dışındaki
şaftların bağlantısı kavramalarla yapılmaktadır. Ancak
kavramalarla yapılan bağlantılarda sık sık eksenel ve
açısal
montaj
hataları
meydana
gelmektedir.
Kavramaların montajı sırasında meydana gelebilecek
böyle bir hata dişlilerin iletim hatasına etki edecektir. Bu
yüzden burulma çubuğu ile şaft arasındaki bağlantı şekil
5 de görüldüğü gibi sıkı-geçme olarak yapılmıştır
Flanş

P = T*w = T*2π*N/60 =
P=450 Nm*2π*6000/60 = 282743 Watt=380 HP
Pim

etmektedir ki otomobillerin güçlerinin genel olarak 80 HP
ile 300 HP arasında olduğu düşünülürse bu değerler bir
çok otomobilin çalışma şartlarını kapsamaktadır.

şaft

4.3 Test Düzeneğinin Mekanik Tasarımı
civata

Deney dişli kutusunun konstrüksiyonu: Deney dişlisinin
boyutları dişli kutusundaki diğer elemanların boyutlarını
direkt olarak etkilediğinden öncelikle dişli boyutlarının
belirlenmesi gerekir. Daha sonra sırasıyla dişlinin mile
bağlantısı, milin yataklanması, mil ile burulma
çubuklarının
bağlantısı
ve
dişli
kutusunun
boyutlandırılması yapılmalıdır.

dişli

Şekil 4. Deney dişlisi ve şaftının bağlantısı

test dişlisi
şaftı

Deney dişlilerinin yük altında ve değişik hızlarda
meydana gelen iletim hataları ölçümü esas alındığından,
dişli gövdeleri rijitliği arttırmak için dolu malzemeden
yapılmış ve eni maksimum diş genişliğine yani 30 mm’
ye eşit alınmıştır. Diğer diş genişlikleri dişlinin gövde
kısmı hariç her iki yanından simetrik olarak gerekli
ölçüde talaş kaldırılarak yapılması tasarlanmıştır.

Konik bağlantı
(sıkı geçme)

burulma çubuğu

deney dişlisi

Bir çok deney dişlisi aynı şafta monte edileceğinden
dişlilerin mile bağlantısının aşağıdaki şartları karşılaması
gerekmektedir.
• Bağlantı kolay ve devamlı sökülüp takılmaya
uygun olmalıdır.
• Bağlantının şafta zarar vermesi önlenmelidir.
• Yüksek torku iletebilmelidir.
• Yüksek hızda çalışabilmelidir.
• Dişlinin göbek kısmı kolay imal edilebilmelidir.
• Hem radyal, hem teğetsel hem de eksenel yükler
bağlantı tarafından karşılanmalıdır.
• Dişlilerin yerleşimi her yönden doğru ve kesin
olarak yapılmalıdır ve açısal pozisyonu
korunmalıdır.
• Dinamik şartlarda kayma olmamalıdır.

Şekil 5. Burulma çubuğu ile deney dişli şaftının
bağlantısı
Ağır yük ve yüksek hız dişlileri dinamik sistemlerin
bir çoğunda olduğu gibi rezonans hızlarında kötü
performans göstermektedirler. Şekil 3’ de görüldüğü gibi
bu tip düzeneklerde dişli şaftı üzerine ekstra (disk)
ağırlıklar konularak dişlilerin rezonans hızları aşağıya
çekilmektedir [2]. Böylece dişlilerin rezonans bölgesinin
altında ve üstünde dinamik araştırmalar yapılabilir. Şekil
6 da görüldüğü gibi ara-geçme ve konik bağlantılı disk
şeklinde bir ağırlık deney dişli şaftına rezonans
bölgesinin üstünde çalışma imkanı verebilmesi için
tasarlanmıştır. Ayrıca bir somun yardımıyla sıkılarak
diskin kayması önlenmiştir. Somunun montajı için şaft
üzerine şekil 6 da görüldüğü gibi diş açılmıştır.
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dişli kutusu da (test ve yardımcı kutular) aynı çalışma
şartlarına maruz olduğu için diğer tasarım faktörleri,
sızdırmazlık elemanları ve rulmanlar deney dişli
kutusundaki elemanlarla aynı seçilerek ekstra bir tasarım
yapılmamıştır.

AĞIRLIK

DİŞLİ BÖLGE

Şekil 6. Deney dişli şaftı ve üzerindeki elemanlar
Düzeneğin dişli kutularında temassız (labirent
şeklinde) sızdırmazlık elemanı kullanılarak temaslı
sızdırmazlık elemanlarından meydana gelen titreşim ve
gürültüye sebep olan sürtünme ve aşınmadan
kaçınılmıştır. Ayrıca temassız sızdırmazlık elemanlarının
kullanımı sistemde meydana gelecek sönümleyicilik
özelliğini azaltacağından iletim hatalarının daha kolay
ölçülebilmesi sağlanacaktır. Yüzdelik oranı küçük dahi
olsa sürücü motorun karşılaması gereken bu tür
sürtünmelerden oluşabilecek güç kayıpları daha da
azalacaktır.
Yardımcı dişli kutusunun konstrüksiyonu: Yardımcı dişli
kutusundaki elemanlardan özellikle gücün sistemde
devretmesini ve torkun sistemde kilitlenmesini sağlayan
yardımcı dişlilerden kaynaklan iletim hatası deney
dişlilerinin
iletim
hatalarının
doğru
ölçümünü
etkileyeceğinden genellikle bu tip düzeneklerde yüksek
doğruluklu çift helisel dişliler kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, iletim hatalarını teorik olarak
belirleyen bir bilgisayar programı [10] yardımıyla
herhangi bir profil düzeltmesi yapılmaksızın denemeler
yapılmış ve Tablo 1’de görüldüğü gibi en uygun dişli
çifti; modülü 3 mm, dişli sayısı 38, helis açısı 18º ve diş
genişliği 30 mm olan helisel dişli olarak seçilmiştir.

Yataklama rulmanları: Rulmanlar test edilecek dişlilerin
hem düz hem de helisel olması dikkate alınarak yüksek
hızlarda radyal ve eksenel yükleri taşıyabilecek
özellikteki konik rulmanlardan seçilmiştir. Maksimum
yük ve hızlarda bile en az 600 saatlik bir ömre sahip
32206 konik rulmanlar her iki dişli kutusu için çok fazla
sayıda deney yapabilecek yeterli bir deney süresi
sağlamaktadır.
Burulma çubukları: Bu çubukların temel görevi sisteme
yüklenmesi gereken maksimum torku sağlayacak açısal
burulmanın uygulanması olup bu sebeple diğer
elemanlara göre daha esnek ancak yeteri kadar dayanıklı
olması gerekmektedir. Bu esneklik aynı zamanda
yardımcı dişli kutusundan test dişli kutusuna
aksedebilecek titreşimlere karşı bir sönümleme görevi de
görmektedir. Daha önce bahsedildiği gibi kavrama
montajındaki
hataların
telafisine
de
yardımcı
olabilmektedir. 32CrMoV4 malzemeden üretilen 18mm
çap ve yaklaşık 475 mm boyundaki burulma çubukları
sisteme 420 Nm torkun 2 cıvarında bir güvenlik katsayısı
ile yüklenmesine müsaade etmektedir.
Tork yükleme mekanizması tasarımı: Gerekli yük sisteme
burulma çubuklarının burularak kilitlenmesi ile
uygulanmaktadır. Bu sebeple burulma çubuklarının bir
ucu test dişlisi merkezinde sıkı geçme iken diğer ucu
yardımcı dişli kutusu millerine açısal pozisyon kontrollu
kavramalarla bağlanmaktadır. Kavramanın her iki parçası
üzerine şekil 7’de görüldüğü gibi değişik açısal
pozisyonlarda karşılık gelecek delikler delinerek sisteme
sıfır yük ile maksimum yük arasında aşamalı yükler
uygulanması sağlanmıştır.

Tablo 1. Yardımcı dişliler için uygun helisel dişlilerin
iletim hataları değerleri
Normal
Modül
(mm)

helis
açısı

diş
sayısı

Diş
genişliği

İletim
Hatası
(mikron)

3

16

38

30

1.24

3

17

38

30

0.94

3

18

38

30

0.62

4

18

28

30

2.79

2.5

18

45

30

1.25

4

19

28

30

2.52

2.5

19

45

30

1.25

3.5

20

32

30

0.74

4

20

28

30

1.84

Tork yükleme
kavraması

21 civata
deliği

Kavrama
bağlantı
pimi
Ağırlık
asma
noktası

Yükleme
kolu

Şekil 7. Tork yükleme kavraması ve ağırlık asma çubuğu

Yardımcı dişli şaftı içi dolu yapılarak yardımcı dişlilerin
rezonans bölgesinin hızlı geçilmesi sağlanmıştır. Her iki

Tork yükleme mekanizması FZG dişli test
düzeneklerinde olduğu gibi ucuna farklı ağırlıklar asılan
bir kol ve yükleme sırasında burulma çubuğunda eğilme
momenti oluşmaması için kullanılan bir destekten
oluşmaktadır. Tork yüklemenin yapıldığı kavrama
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üzerine 21 delik delinmiştir böylece uygulanabilecek
maksimum tork 7 kademede burulma çubuklarına
aktarılabilmektedir
4.4 Ölçüm Düzeneği
Mekanik olarak değişik yük ve hızlarda çalışması
sağlanan düzeneğin test dişlileri açısal titreşimlerinin
(açısal iletim hatası) kaydedilebilir veri haline getirilmesi
ölçüm düzeneğinde sağlanmaktadır. Bu amaçla genel
olarak en fazla kullanılan iki metod:
1. Optik kodlayıcılar (angular encoders) ile
2. Anolog optik ölçüm (optical gratings)
metodlarıdır. Birinci metod, dijital veri toplama üzerine
kurulu olup hesaplamalar her iki test milinin ucuna
yerleştirilen benzer optik kodlayıcıların (şekil 8) çıktıları
arasındaki fark ile ilgilidir. İletim hatasının hassas
ölçümü için optik kodlayıcıların devir başına çizgi
sayısının artırılması gerekmekte ancak bu da yüksek mil
hızlarında çok yüksek örnekleme hızları gerektirmektedir.
Sayısal örnekleme hızı bir çok durumda sınırlama
oluşturarak elde edilecek iletim hatası hassasiyetini de
sınırlayabilmektedir.

Şekil 8. Tipik Bir Optik Kodlayıcı
İkinci metod olan anolog optik metod da ise iletim
hatası değişken ışık şiddeti haline çevrilerek daha düşük
örnekleme hızlarında bile örneklenebilmektedir. Bu
sistemde sabit bir ışık kaynağından çıkan ışınlar millerin
ucundaki benzer optik ızgaralardan geçerek başka bir
yerde toplanmakta ve optik duyargalarla sürekli olarak
şiddeti ölçülmektedir. Işık demetinin yolu üzerindeki test
dişlileri millerine sabitli optik ızgaraların titreşimleri bu
ışık şiddetinin değerini değiştirerek iletim hatasının
sürekli olarak ölçülebilmesini sağlamaktadır. Kullanılan
ortam parametresi ışık olduğu için iletim hatasındaki
değişimler ışık hızında hissedilebilmekte ancak optik
duyarganın hızında algılanabilmektedir. Bir turdaki
gerekli sayısal örnekleme hızı genellikle diş sayısının 810 katı civarındadır. İletim hatasının ölçüm hassasiyeti
sayısal örnekleme hızından bağımsız olup genellikle
ölçüm sisteminin kendi iç parametrelerine daha çok
bağlıdır.
Birinci metod daha kolay montaj ve kullanım
sağlarken hassas ölçümler için yüksek çözünürlüklü optik
kodlayıcılar ve dolayısıyla da daha yüksek hızda sayısal
örnekleyiciler ile daha gelişmiş işlemciler gerektirmekte

olup sorunlar yaşanabilmektedir. İkinci metod ise montaj
ve kullanımı daha hassas olması gereken ve işletme
zorluğu olan bir uygulama olup ölçüm hassasiyeti ve
örnekleme hızı açısından daha avantajlı bir çözümdür. Bu
avantaj ve dezavantajlar göz önüne alınarak ölçüm
sistemine karar verilecektir.
5. SONUÇ
Paralel eksenli otomotiv dişlilerinin iletim hataları
ve onları etkileyen parametrelerle ile ilgili bilimsel
araştırmaların yapılabileceği bir deney düzeneğinin
mekanik tasarımı şekil 9’da görüldüğü gibi tamamlanarak
üretim aşamasına getirilmiştir. Yapılacak deneylerde
ölçülmesi gereken iletim hatasının ölçümü için değişik
metodlar irdelenmekte olup ölçüm düzeneğinin tasarımı
kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.
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YOLCU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOLCUNUN MATEMATİK
MODELİNİN LAGRANGE METODU İLE OLUŞTURULMASI VE
KİNEMATİK ANALİZİ
Mehmet Bozca
Y.T.Ü Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 34349 Yıldız İstanbul
ÖZET
Bu çalışmada yolcu taşıma araçlarında ani fren durumunda veya çarpma durumunda yolcu hareketinin
konum, hız ve ivme değerlerinin zamana göre değişimi incelenmiştir. Bu amaçla yolcunun yay-kütle elemanlardan
oluşan fiziksel modeli oluşturulmuştur. Modelin serbestlik derecesi üçü dönme ve biri öteleme olmak üzere dörttür
ve yolcunun hareketi düzlemsel kabul edilmiştir. Yolcunun hareketinin matematik modeli Lagrange Metodu ile
oluşturulmuştur. Önce herbir elemanın kinetik ve potansiyel enerjileri hesaplanmıştır. Daha sonra modelin toplam
kinetik ve potansiyel enerjileri hesaplanmıştır. Hareket denklemlerinin Durum-uzay (state-space) modeli elde
edilmiştir. Durum-uzay denklemlerinin sayısal çözümü MATLAB Programı kullanılarak yapılmıştır. Simülasyon
sonuçları grafik olarak gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yolcu, matematik model, Lagrance metodu, durum-uzay modeli
OBTAINING OF PASSENGER MATHEMATICAL MODEL BY USING LAGRANGE METHOD AND
KINEMATIC ANALYSIS IN PASSENGER VEHICLE
ABSTRACT
In this study, position, velocity and acceleration of passenger motion is analysed during sudden break and
impact case in passenger vehicle. For this purpose, physical model of passenger is obtained by spring-mass
elements. Degree of freedom of model is four, three of them are rotational and one of them is lineerly and passenger
motion is assumed as planar. Mathematical model of passenger is obtained by using Lagrange method. Firstly,
kinetic and potential energy of each element is calculated. Then, total kinetic and potential energy of model is
calculated. State-space equation is obtained. Numerical solution of state-space equation is obtained by using
MATLAB Program. Simulation results are shown as graphically.
Key words: Passenger, mathematical model, Lagrange method, state-space model.
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1.GİRİŞ
Yolculuk esnasında yolcunun emniyetini arttırmak oldukça
önemlidir. Yolcu taşıma araçlarında yolcu için bazı emniyet
araçları (emniyet kemeri,hava yastığı v.s.) çarpma testinde
‘’insan benzeri test mankenleri’’(dummy) kullanılarak
geliştirilebilir. Bununla beraber, detaylı çarpma analizi
sadece ‘’insan benzeri test mankenleri’’ kullanılarak zordur.
Bu yüzden, yolcunun hareketinin matematik modeli ve
konum, hız ve ivmesinin zamana göre değişiminin bilinmesi
gereklidir. Literatürdeki çalışmaların bazıları aşağıda
özetlenmiştir.Uygulanabilir ve basitleştirilmiş tüm insan
F.E.M modeli geliştirilmiştir. Basitleştirme için kemikler içi
boş kabuk yapı ve kaslar ve bağlar çubuk/kiriş elemanlar ile
modelllenmiştir. Bu modeli geçerli kılmak için, ön/yan
çarpma simülasyonları bilinen kadavra testleri referans
alınarak oluşturulmuştur. Sonuç olarak, kemik hasarı ve
çarpma kuvvetinin simülasyon sonuçlarının kadavra testleri
ile aynı olduğu bulunmuştur. Bu model çarpışma emniyeti
için araç tasarımına ve yeni tutma sistemlerine uygulanabilir
[1]. Ani darbe için insan özelliklerini analiz etmek için , tüm
insan vucudunun F.E.M modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen
göğüs modeli, bilinen kadavra test bilgileri ile
karşılaştırılmıştır. Yan ani çarpmaların bazı hasar bilgileri bu
göğüs bilgileri kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; bu
göğüs modelinin cevabının kadavra ile aynı olduğu ve yan
ani darbesi için hasar bilgisinin bu göğüs modeli kullanılarak
uygun olarak hesaplanabilir olduğu görülmüştür [2]. Rigid
çok-uzuvlu (multi-body) yaklaşımda çarpışma olayının
sayısal simülasyonu, temas halinde olan mekanik
sistemlerden meydana gelen çeşitli gövdeler halinde
problemi geliştirilmiştir. Temasın planar modellenmesi
gövdelerin geometrilerinin dikkate alınmasını gerektirir. Bu
metod biomekanik uygulamalarda denenmiştir. “İnsan
benzeri test mankeninin” oturma koşulları değiştirildiğinde
kayma testi ve sayısal modelden elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır [3]. Transport sistemlerinin çarpışması,
sportif ve askeri faaliyetler, düşme v.b. sonucu olan kafa
hasarlarının çoğu kafa hasarı biomekanik araştırması
kapsamına girer.Çalışmaların çoğunun sonucu, kafanın
mekanik darbeye olan cevabı ile ilgilidir. Bu çalışmalar,
beyin hasar mekanizmaları, beyin hasar kriteri, kafa
hasarının matematik modellerinin ve kafa kinematiğinin
mevcut ölçüm tekniklerinin ve dinamik yüklere maruz
kalınması sonucu beyin dokusu deformasyonlarının
değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. [4]. Bu çalışmada ise
gövdenin herbir uzvunun kinematik değerleri hesaplanarak
emniyet kemeri, hava yastığı, koltuk tasarımı ve beyin hasar
kriteri için gerekli altyapı oluşturulmuştur.
2-FİZİKSEL MODELİN GELİŞTİRİLMESİ
Şekil.1 de gösterilen fiziksel model için aşağıdaki kabuller
yapılmıştır.
1- m1 kütlesi küre,

m2 , m3 , m4 , m5 kütleleri içi dolu çubuk

olarak kabul edilmiştir.

2- m1 kütlesi ile

k r yayı ekseni aynı doğrultudadır.

3- k r yayının kütlesi ihmal edilmiştir.
4- kϕ yayının kütlesi ihmal edilmiştir.
5- m 2 kütlesi

l2
6- m3 kütlesi l 3
7- m 4 kütlesi l 4
8- m5 kütlesi l 5

çubuğunun merkezindedir.
çubuğunun merkezindedir.
çubuğunun merkezindedir.
çubuğunun merkezindedir.

9-Sistemdeki sönümler ihmal edilmiştir.

Şekil.1 Fiziksel model
2.1. Sistemin Kinetik ve Potansiyel Enerjisi
2.1. Sistemin Kinetik Enerjisi

T=

1 P
1 p
2
2
&
m
r
+
I iϕ& i
∑
∑
i i
2 i =1
2 i =1

Burada T Kinetik enerjidir [6]. p tane r i yer vektörü
n tane genelleştirilmiş koordinat ve zaman
fonksiyonu olarak
r i = r i (t ;q 1 ,q 2 ,..,q n )= r i (t ;q k ... ), (i=1,2,..,p)
(2)
şeklinde yazılabilir.
(1) numaralı eşitlikten kinetik enerji aşağıdaki gibi
yazılabilir.

1
1
1
1
T = m1v12 + I1ϕ&12 + m 2 v22 + I 2ϕ& 22
2
2
2
2
1
1
1
1
+ m3v32 + m4 v42 + I 4ϕ& 42 + m5 v52 (2)
2
2
2
2
1.uzvun kinetik enerjisi: T1
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(1)

1
1
T1 = m1v12 + I1ϕ&12
2
2

(3)

v = v +v

(4)

2
1

2
1x

2
1y

4.uzvun kinetik enerjisi: T4

1
1
m4 v 42 + I 4ϕ& 42
2
2
2
2
2
v4 = v4 x + v4 y

T4 =

v12 genelleştirilmiş koordinatlar cinsinden aşağıdaki şekilde

şekilde elde edilir.

v12 = x& 2 + l22ϕ& 22 + r 2ϕ&12 + 2 x&l2 sin ϕ 2ϕ& 2
− 2 x&r sin ϕ1ϕ&1 + 2l2ϕ& 2 r cos(ϕ1 + ϕ 2 )

v42 = x& 2 − 2 x&l 4 sin ϕ 4ϕ& 4 + l 42 sin 2 ϕ 4ϕ& 42
+

l 42
cos 2 ϕ 4ϕ& 42
4
(17)

2
2 2
2 2
1  x& + l 2 ϕ& 2 + r ϕ&1 + 2 x&l 2 sin ϕ 2ϕ& 2 

T1 = m1 
2  − 2 x&r sin ϕ1ϕ&1 + 2l 2ϕ& 2 r cos(ϕ1 + ϕ 2 )

 x& 2 − 2 x&l 4 sin ϕ 4ϕ& 4 + l 42 sin 2 ϕ 4ϕ& 42 

1  2
T4 = m4  l

2
2
2  + 4 cos ϕ 4ϕ& 4


 4
1
3
+ I 4ϕ& 42
)
2

1
2
+ I1ϕ&1
2
(6)

(18)

2.uzvun kinetik enerjisi: T2

T2 =

1
1
m2 v 22 + I 2ϕ& 22
2
2

v 22 = v 22 x + v 22 y

5.uzvun kinetik enerjisi: T5

(7)

T5 =
(8)

v 22 genelleştirilmiş koordinatlar cinsinden aşağıdaki şekilde
elde edilir.

l 22 2
&
&
&
v = x + xl 2 sin ϕ 2ϕ 2 + ϕ& 2
4
2
2

T2 =

2

(9)

 1
l2
1  2
m2  x& + x&l 2 sin ϕ ϕ& 2 + 2 ϕ& 22  + I 2ϕ& 22
2 
4
 2

(11)

v32 = v32x + v32y

(12)

v = x&

T3 =

2

1
m3 x& 2
2

(19)

v52 = v52x + v52y

(20)

v52 = x& 2
1
T5 = m5 x& 2
2

(21)

T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5

3.uzvun kinetik enerjisi: T3

1
T3 = m3 v32
2

1
m5 v52
2

(22)

Toplam Kinetik Enerji

(10)

2
3

(16)

v 42 genelleştirilmiş koordinatlar cinsinden aşağıdaki

elde edilir.

(5)

(15)

(23)

2
2 2
2 2
1  x& + l2 ϕ& 2 + r ϕ&1 + 2 x&l2 sin ϕ 2ϕ& 2 

T = m1 
2  − 2 x&r sin ϕ1ϕ&1 + 2l2ϕ& 2 r cos(ϕ1 + ϕ 2 )
1
2
+ I1ϕ&1
2

(13)

l 22 2  1
1  2

&
&
&
+ m2  x + xl 2 sin ϕ ϕ 2 + ϕ& 2  + I 2ϕ& 22
2 
4
 2

(14)

1
+ m3 x& 2
2
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 x& 2 − 2 x&l4 sin ϕ 4ϕ& 4 + l42 sin 2 ϕ 4ϕ& 42 

1 
+ m4  l 2

2  + 4 cos 2 ϕ 4ϕ& 42
 + 1 m x& 2
 4
 2 5
1
+ I 4ϕ& 42
2
(24)

Burada V potansiyel enerjidir.
Toplam Potansiyel Enerji
(25) numaralı eşitlikten potansiyel enerji aşağıdaki
gibi yazılabilir [9].

V =

2.2. Sistemin Potansiyel Enerjisi

l
1
1
2
k r (r − r0 ) + kϕ ϕ 22 + m4 g 4 cos ϕ 4
2
2
2
(26)

P

V = ∑Vi

(25)

i =1

2.3. Sistemin Lagrange Denklemleri
Sistemin Lagrange Denklemlerini bulmak için (27) numaralı
bağıntı kullanılır [9].

d  ∂L

dt  ∂q& k

 ∂L
 −
= Qk (k=1,2,..,n)
 ∂q k

(27)

2.4 Sistemin Serbestlik Derecesi
Sistemin serbestlik derecesi ,
öteleme olmak üzere 4 dir.

ϕ 1 , ϕ 2 , ϕ 4 dönme ve x



 x& 2 − 2 x&l sin ϕ ϕ& 
4
4 4
1  2 2
2
 + 1 I 4ϕ& 42
+ m4 + l4 sin ϕ 4ϕ& 4
2  2
 2

 l4
2
2

 + cos ϕ 4ϕ& 4

 4
1
+ m5 x& 2
2
l
1
1
− k r (r − r0 ) 2 − kϕ ϕ 22 − m4 g 4 cos ϕ 4
2
2
2

2.5 Sistemin Kinetik Potansiyeli (Lagrange Fonksiyonu)

(29)

Kinetik potansiyel (Lagrange fonksiyonu) aşağıdaki gibi
yazılabilir [9].

k=1 için

L = T −V

(28)

I 1ϕ&&1 − m1 r sin ϕ 1 &x& + m1l 2 r sin (ϕ 1 + ϕ 2 )ϕ& 2

 x& 2 + l 22 ϕ& 22 + r 2 ϕ& 12

 + 2 x& l 2 sin ϕ 2 ϕ& 2
1
L =
m1
2
 − 2 x& r sin ϕ 1 ϕ& 1
 + 2 l ϕ& r cos (ϕ + ϕ

2
2
1






)

2

q k = q1 = ϕ 1 ; q& k = q& k = ϕ& 1

(30)
k=2 için

1
+
I 1 ϕ& 12
2

 1
l2
1 
1
+ m2  x& 2 + x&l 2 sin ϕ 2ϕ& 2 + 2 ϕ& 22  + I 2ϕ& 22 + m3 x& 2
2 
4
2
 2

q k = q 2 = ϕ 2 ; q& k = q& 2 = ϕ& 2

1
 2 1



2
 m1l2 + m2l2 + I 2 ϕ&&2 +  m1l2 + m2l2  sin ϕ 2 &x&
4
2




− m1l2 r sin (ϕ1 + ϕ 2 )(ϕ&1 + ϕ& 2 )
+ 2l2 r sin (ϕ1 + ϕ 2 )ϕ& 2 + kϕ ϕ 2
(31)
k=3 için q k = q 3 = x; q& k = q& 3 = x&
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x1 = ϕ 1 ; x 2 = ϕ&1 ; x&1 = x 2 ; x& 2 = ϕ&&1

(− m1 r sin ϕ 1 )ϕ&&1 +  m1l 2 + 1 m 2 l 2  sin ϕ 2ϕ&&2

2


− (m 4 l 4 sin ϕ 4 )ϕ&&4 + (m1 + m 2 + m 3 + m 4 + m 5 )&x&

x3 = ϕ 2 ; x 4 = ϕ& 2 ; x& 3 = x 4 ; x& 4 = ϕ&&2

1


− m1 r cos ϕ 1ϕ&12 +  m1l 2 + m 2 l 2  cos ϕ 2ϕ& 22
2


2
− m 4 l 4 cos ϕ 4ϕ& 4

x5 = ϕ 4 ; x6 = ϕ& 4 ; x& 5 = x6 ; x& 6 = ϕ&&4
x7 = x; x8 = x&; x& 7 = x8 ; x& 8 = &x&

(32)
k=4 için

Lagrange Denklemleri durum değişkenleri cinsinden
yazılabilir.

q k = q 4 = ϕ 4 ; q& k = q& 4 = ϕ& 4

I 1 x& 2 − m1r sin x1 x&8 + m1l 2 r sin ( x1 + x3 )x 4

1
 2 2

2
2
 m4l4 sin ϕ 4 + m4l4 cos ϕ 4 + I 4 ϕ&&4
4


9
− m4l4 sin ϕ4 &x& + m4l42 sin ϕ 4 cosϕ 4ϕ& 42
4
1
+ m4 gl4 sin ϕ 4
2

(36)

1
 2 1



2
 m1l2 + m2l 2 + I 2  x& 4 +  m1l2 + m2l 2  sin x3 x&8
4
2




− m1l2 r sin ( x1 + x3 )( x2 + x4 ) + 2l2 r sin ( x1 + x3 )x4

(33)

+ kϕ x3

2.6 Sistemin Sürtünme Kuvvetleri

(37)

Yolcunun hareketi esnasında yolcu-koltuk yüzeyi arasında
Q1 ve yolcu-taban arasında Q2 sürtünme kuvvetleri oluşur.
Burada;
µ1 : yolcu –koltuk arasındaki sürtünme katsayısı

N 1 : yolcudan dolayı koltuğa etkiyen normal kuvvet
µ 2 : yolcu-taban arasındaki sürtünme katsayısı
N 2 : yolcudan dolayı tabana etkiyen normal kuvvet
olmak üzere, Q1 ve Q2 sürtünme kuvvetleri aşağıdaki gibi
yazılır.

Q1 = µ1 N 1 = µ1 (m1 + m2 + m3 )g

(34)

Q2 = µ 2 N 2 = µ 2 (m4 + m5 )g

(35)

(28) denklemine sürtünme kuvvetleri ve dış kuvvet
doğrudan ilave edilir.

(− m

1


r sin x1 )x&2 +  m1l2 + m2l2  sin x3 x&4
2


− (m4l4 sin x5 )x&6 + (m1 + m2 + m3 + m4 + m5 )x&8
1q

1


− m1r cos x1 (x2 x2 ) +  m1l2 + m2l2  cos x3 (x4 x4 )
2


− m4l4 cos x 5 (x6 x6 ) = Q1 + Q2 + Qd
(38)

2.7 Sistemin Durum-Uzay(State-Space) Denklemleri
Durum–uzay denklemleri ile 2.mertebeden olan Lagrange
denklemleri 1.mertebeye indirgenmiş olur.

1


2
2
2
2
 m4 l 4 sin x5 + m4 l 4 cos x5 + I 4  x& 6
4


9
− m4 l 4 sin x5 x&8 + m4 l 42 sin x5 cos x5 ( x6 x6 )
4
1
+ m4 gl 4 sin x5
2
(39)

x1 , x 2 , x n
Bilinmeyenler: ϕ 1 (t ), ϕ 2 (t ), ϕ 4 (t ), x(t )

Durum Değişkenleri:

Sistemin Durum-Uzay Denklemleri

x&1 = x 2
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(40)

x& 2 =

m1 r sin x1 x&8 − m1l 2 r sin ( x1 + x3 )x 4
I1



 − m l r sin(x1 + x2 )x4 
Q1 + Q2 + Qd − m1r sinx1 1 2



I1






 m1l2r sin(x1 + x3 )( x2 + x4 ) 






(
)
l
r
x
x
x
k
x
2
sin
−
+
+
1

ϕ 3 
1
3 4
 +  m1l2 + m2l2  sinx3  2


1
2
 


 m1l22 + m2l22 + I 2





4





1
 9 2


 − m4l4 sinx5 cosx5 ( x6 x6 ) − m4 gl4 sinx5 
2
 − m4l4 sinx5  4

1 2 2



2
2
m4l4 sin x5 + m4l4 cos x5 + I 4



4




1




 − m1r cosx1(x2 x2 ) +  m1l2 + 2 m2l2  cosx3 ( x4 x4 )



 − m4l4 cosx5 ( x6 x6 )













x&8 =
2




1


m l + m l sinx3  
 (m1r sinx1 )2  1 2 2 2 2 
 
+


1
I1

m1l22 + m2l22 + I 2 


4


2
(m4l4 sinx5 )
+

1 2 2


2
2
 m4l4 sin x5 + m4l4 cos x5 + I 4

4



(41)

x& 3 = x 4

(42)

1


−  m1l2 + m2l2  sin x3 x&8
2


+ m1l2 r sin ( x1 + x3 )( x2 + x4 )
x& 4 =

− 2l2 r sin ( x1 + x3 )x4 + kϕ x3
 2 1

2
 m1l2 + m2l2 + I 2 
4



(43)

x& 5 = x6
m4 l 4 sin x5 x& 8 −

x& 6 =

−

(44)

9
m 4 l 42 sin x 5 cos x 5 (x 6 x 6 )
4

1
m 4 gl 4 sin x 5
2
1


2
2
2
2
 m 4 l 4 sin x5 + m 4 l 4 cos x 5 + I 4 
4


(45)

x& 7 = x8

(47)

(46)

3. SİSTEM DENKLEMLERİNİN
SİMÜLASYON
SONUÇLARI
Sistem denklemlerinin sayısal çözümü MATLAB
programının Ode45 komutu ile elde edilmiş ve
sonuçlar grafik olarak gösterilmiştir.
Simülasyon parametrelerinin seçiminde, 55 kg’lık
‘’insan benzeri test mankeni’’ esas alınmıştır [5].
3.1 Parametreler

m1 = 5kg , m2 = 20kg , m3 = 15kg ,
m4 = 10kg , m5 = 5kg , r = 0.1m, l2 = 0.4m,
l4 = 0.4m, 1.durum: Qd = 1000 N ,
µ1 = µ 2 = 0.1(−) ,
µ1 = µ 2 = 0.3(−−), .

2.durum:

Qd = 1000 N (−) , Qd = 2000 N (−−) ,
µ1 = µ 2 = 0.1
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4. SONUÇ
Sürtünme katsayısının değişimi hız ve ivme
değerlerini belirgin olarak etkilememektedir. Buna
karşılık, dış kuvvetin artması (frenleme) hızı ve buna
bağlı olarak ivmeyi arttırmaktadır.
Sayısal çözümden elde edilen sonuçlar kafa çarpma
hasarı analizinde ve emeniyet kemeri tasarımında
dummy testine gerek kalmadan kullanılabilir.
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OTOMATİK VE SÜREKLİ DEĞİŞKEN TRANSMİSYONLU ARAÇLARIN
PERFORMANS VE YAKIT SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
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06531 ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada, ikisi farklı sürekli değişken transmisyon (CVT) ve biri otomatik transmisyon ile donatılmış araçların
performans ve yakıt sarfiyatlarının simülasyonuna yönelik Simulink modelleri hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen
simulasyonlarla araçlar, ‘0-100 km/saat’ ivmelenme performansı, maksimum hız, ECE ve EUDC çevrimleri için gerekli
yakıt sarfiyatı açısından karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Sürekli Değişken Transmisyon (CVT), simulasyon, yakıt sarfiyatı, performans
COMPARISON OF PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION OF VEHICLES WITH AUTOMATIC
AND CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSIONS
ABSTRACT
In this study, Simulink models of three vehicles, two with continuously variable transmissions of different type and
configuration and one with an automatic transmission are prepared for the purpose of investigating their performance
and fuel consumption characteristics. Simulation studies are used to compare these vehicles with respect to their “0 to
100 km/h” acceleration performance, maximum vehicle speed, and fuel consumptions for the ECE and EUDC driving
cycles.
Key Words : Continuously Variable Transmission (CVT), simulation, fuel consumption, performance
1. GİRİŞ
Sürekli değişken transmisyonlar (CVT), aracın güç
kaynağı ve tekerlekleri arasında kesintisiz olarak değişen
bir hız oranı sağlamaktadırlar. Geleneksel bir CVT’de
dişli grupları yerine, sürekli değişen hız oranını sağlayan
kayış veya zincir sistemi kullanılır. Bu oran, motor hızı
performans veya ekonomi amacına uygun olan optimum
çalışma noktasında sabit tutulacak şekilde belirlenir. Bu
nedenle, sürekli değişken transmisyonun en önemli
avantajı motorun seçilen kritere göre en verimli olduğu
noktada çalışmasını sağlaması ve bunu sürücüyü vites
değişiklikleriyle rahatsız etmeden yapmasıdır.
Son yıllara kadar, CVT’nin düşük verim, kısıtlı tork
kapasitesi, dar oran aralığı gibi dezavantajlarından dolayı,
üretici firmalar tarafından otomatik transmisyonlar
CVTlere tercih edilmekteydi. Ancak, otomobillerin yakıt
sarfiyatları ve emisyonlarıyla ilgili yeni yasal
düzenlemeler, tasarımcıları CVT sistemlerine ve

dolayısıyla sözü edilen dezavantajların azaltılması veya
yokedilmesi için yeni çalışmalara yöneltmiştir.
CVT’nin dezavantajlarından biri kısıtlı tork
aktarabilme kapasitesidir. Bu sorunu çözmenin
yollarından biri bir tork dönüştürücü (torque converter)
kullanmaktır [1]. Ayrıca tork dönüştürücülü sistemler,
geleneksel CVT’lerle karşılaştırıldığında, kalkıştaki
ivmelenme performansında iyileşme sağlamaktadır.
Tork dönüştürücülerle, göreceli olarak yüksek tork
değerlerine çıkılabilmesine karşın, daha da yüksek
değerlere olan gereksinim nedeniyle, zincir ve değiştirici
(variator) sisteminden oluşan yeni bir CVT geliştirilmiştir
[2]. Böylece daha yüksek güç ve tork değerlerine sahip
motorlu araçlarda da CVT’lerin kullanılmasına olanağı
sağlanmıştır.
Sınırlı tork ve güç aktarımı kısıtının aşılabilmesi için
bir diğer çözüm ise gücün bölünüp bir kısmının CVT
üzerinden diğer kısmınınsa bir planet dişli sistemi
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kullanılarak iletilmesidir [3]. Yüksek tork değerlerine
gereksinim duyulduğunda, motordan gelen güç planet
dişli sistemine yönlendirilir. İstenilen veya daha önceden
belirlenen hıza ulaşıldığında, güç CVT’ye aktarılır. Gücün
dağılması sayesinde kayış kapasitesinin sistemin
maksimum tork kapasitesini kısıtlaması engellenmiş olur.
Sürüş sırasında CVT oranı sürücünün isteklerine
uygun olarak belirlenmek zorundadır. Gerekli oranı
sağlayabilmek için de bir kontrol stratejisi belirlenmelidir.
Sürüş sırasında CVT oranının kontrol edilmesi üzerine
değişik çalışmalar bulunmaktadır [4]. Bunlar genel olarak
üç başlık altında toplanabilir.
a) Tek yol stratejisi (Single Track)
b) Hız zarfı stratejisi (Speed Envelope)
c) Belirgin yoldan sapma stratejisi (Off the Beaten
Track)
Tek yol stratejisindeki amaç, CVT oranını kontrol
ederek motorun hızını veya torkunu en yüksek verim
noktasında tutmaktır. Bu stratejide, maksimum verim
eğrisi veya optimum çalışma çizgisine (OÇÇ) uygun
olarak bir hız oranı haritası belirlenir. Gaz pedalının
konumu olarak belirlenen sürücü girdisi, sistem tarafından
belli bir gaz kelebeği açıklık oranına çevrilir, motorun
OÇÇ veya maksimum verim eğrisi tarafından belirlenen
çizgide çalışabilmesi için gerekli motor hızını sağlıyacak
CVT oranı elde edilir. Belirgin yoldan sapma stratejisi ise
tek yol stratejisinin bir varyasyonudur.
Diğer taraftan tek yol stratejisinden daha çok
uygulaması bulunan hız zarfı stratejisi, bugünün CVT ile
donatılmış araçların çoğunda kullanılan denetimin özü
olarak düşünülebilir. Bu stratejide, araç hızının motor
hızına bağlı olarak ifade edildiği iki eğriden oluşan bir
çalışma alanı bulunur. Bu eğriler, bir hız zarfı oluşturur ve
CVT, aktarma organın tepkilerini bu zarfa bağlı olarak
düzenler.

Şekil 1. Tipik bir motor karakteristiği
2.2. Hareket Dirençleri
Bir aracın hareketini engellemeye yönelik dirençler
arasında en etkin olanları yuvarlanma, hava ve yokuş
dirençleridir.
2.2.1. Yuvarlanma Direnci
Yuvarlanma direnci genelde araç hızı, lastik basıncı,
lastikler üzerindeki yük ve yol yüzeyine bağlı olarak
değişmektedir.
Rr = fr.W

(1)

Yuvarlanma direnci katsayısı, fr , denklem (2)’de
gösterildiği şekilde hesaplanabilir.
fr = a + bVn

(2)

Simulink [5] kullanılarak hazırlanan simulasyon
modelinde tüm sistem, aracın ağırlık merkezinde
toplanmış tek bir kütle olarak alınmıştır.

Bu eşitliklerde
Rr = Yuvarlanma direnci
fr = Yuvarlanma direnci katsayısı
W = Aracın toplam ağırlığı
a, b = Katsayılar
V = Araç hızı
n = katsayı (bu çalışmada 1) olarak alınmıştır.

2.1 Çekiş Kuvveti

2.2.2. Hava Direnci

Tekerleklere iletilen torkun lastikler ile yol arasında
oluşturduğu çekiş kuvveti bir taraftan aracın hareketine
karşı oluşan dirençleri yenmekte kullanılırken, artan kısmı
da aracın ivmelenmesini sağlar.
Motor torku, gaz kelebeği açıklığı ve motor hızına
bağlı bir fonksiyondur. Şekil 1’de tipik bir motor için
tork, hız ve kelebek açıklığı karakteristikleri gösterilmiştir
[6].

Aracın içinden geçtiği hava ile etkileşimi sonucu,
araca etkiyen kuvvet ve momentler oluşmaktadır.
İvmelenme simulasyonu için bu kuvvetlerden en önemlisi
aracın hareketi yönünde oluşan kuvvet olup, bu kuvvet
aracın göreli hızına bağlı olarak hesaplanabilir.

2. ARAÇ MODELİ

R a = KCD A f Vr2

(3)

Denklem 3’te ρ havanın yoğunluğunu, Vr aracın göreli
hızını, CD hava direnci katsayısını ve Af aracın kesit
alanını ifade etmektedir.
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2.2.3. Yokuş Direnci

2.3.2. Tork Dönüştürücü

Araç θ eğimli bir yokuşu tırmanırken araç ağırlığının
yola paralel olan bileşeni, aracın hareketine karşı bir
direnç oluşturur. Araç yokuş aşağı doğru inerken aynı
kuvvet aracın ivmelenmesine yardımcı olur.

Tork dönüştürücünün ana görevi, motor ve
transmisyon arasında güç aktarmak ve gerektiğinde
torkun yükseltilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada tork
dönüştürücü sürekli rejim karakteristikleri kullanılarak
modellenmiştir.
Modelleme için öncelikle CVT’nin dönüştürücüye
bağlı kasnağının hızının motor hızına oranı olarak
tanımlanan bir hız oranı, SR, belirlenir. Ayrıca deneysel
olarak belirlenen tork oranı Cr ve kapasite faktörü K’nin
hız oranına göre değişimlerinin girilmesi gereklidir. Şekil
4’te bu parametrelerin hız oranına bağlı tipik değişimleri
görünmektedir [6]. Hız ve tork arasındaki ilişki denklem
(7)’de gösterilmiştir.

R g = Wsinθ

(4)

2.3. Tork Dönüştürücülü CVT Sisteminin İvmelenme
Simulasyonu
Hazırlanan model motor, tork dönüştürücü, CVT ve
araç modelinden oluşmaktadır. Sayılan alt sistemlerin
birbirleri arasındaki etkileşimi Şekil 2 de gösterilmiştir.

Ti

2.3.1. Motor
Motor denklemi (5)’teki gibidir.
Je ⋅

d
ωe
dt

Te − Tac − Ti

(5)

ωe

2

2

(7)

K

Çıkış torku, giriş torkunun tork oranıyla çarpılmasıyla
elde edilir.
To Cr ⋅ Ti
(8)
Şekil 5’te tork dönüştürücünün simulink modeli
gösterilmiştir.

Şekil 2. Alt sistemlerin birbiriyle etkileşimleri
Bu eşitlikte Je motorun dönen kütlelerinin atalet
momentini göstermektedir. Motor torku Te verilen
kelebek açıklığı ve motor hızı ωe için şekil 1’den
interpolasyonla bulunur. Ti tork dönüştürücü tarafından
emilen torktur. Motor kayıp torkları Tac motor hızının
doğrusal fonksiyonu olacak şekilde hesaplanabilir [6].
Tac

a0 + a1 ⋅ ωe

Şekil 4. Tork oranı ve kapasitefaktörünün hız oranına
bağlı değişim grafikleri

(6)

Şekil 3’te motorun simulink modeli görülmektedir.

Şekil 5. Tork dönüştürücü modelinin Simulink blok
diyagramı
2.3.3. CVT Modeli
Sürekli değişken transmisyon, iki kasnak ve
aralarındaki zincirden oluşur. İlk kasnak tork
dönüştürücüye bağlanırken, ikinci kasnak ara tahrik dişli
takımına bağlıdır. CVT oranı, ilk kasnak hızının ikinci
kasnak hızına bölünmesiyle elde edilir.

Şekil 3. Motor modelinin Simulink bloğu
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ωp

i

ωs

(9)

Sistem fiziksel olarak kasnak çapları ve zincir uzunluğu
tarafından sınırlandırılmıştır.
imin ≤ i ≤ imax

Kayışın kaymadığı ve enerjinin korunduğu varsayımından
yola çıkarak ikinci kasnak üzerindeki torkun birinci
kasnak üzerindeki torka bölümünden elde edilen oran da
aynıdır.
i

Ts
Tp

(10)

CVT oranı seçilen sürüş moduna uygun olarak
belirlenir. CVT oranı motor hızını seçilen moda uygun
olan optimum çalışma noktalarında çalışacak şekilde
ayarlanır. Bu optimum çalışma noktaları birleştirilerek
optimum çalışma çizgisi (OÇÇ) elde edilir. Ekonomi
modu için bu çizgi, her bir kelebek açıklığına karşılık
gelen minimum yakıt sarfiyatının olduğu noktaların
birleştirilmesi ile oluşturulurken, performans modu için
maksimum güç noktalarının birleştirilmesi ile elde edilir.
Bu modelde tek yol kontrol stratejisi uygulanmıştır. CVT
oranı değişim süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk
aşamada CVT oranı olabilecek en yüksek değerde sabit
tutulmaktadır. Bu aşamada, motor hızı o kelebek
açıklığında gerekli motor hızıyla karşılaştırılır ve oran
motor hızı gerekli olan hıza ulaşana kadar sabit tutulur.
İkinci aşamada motor hızı istenilen değerde sabit
tutulurken CVT oranı küçültülmekte, böylece ikinci
kasnağın hızı ve buna bağlı olarak aracın hızı artmaya
devam etmektedir.
CVT modelinin Simulink blok diyagramı şekil 6’da
gösterilmiştir. Denklem 2.5’in sabit motor hızına uygun
olarak
modifiye
edilmesinin
sonucunda
tork
dönüştürücünün emdiği tork hesaplanabilir. Bu tork ve
kapasite faktörü grafikleri beraber kullanılarak motor
hızının sabit tutulabildiği tork dönüştürücü hız oranı
hesaplanır.
Tork dönüştürücü hız oranı denklem (11)’deki gibi
hesaplanır.
ωp

SR

ωe

(11)

Şekil 6. CVT modelinin simulink blok diyagramı
2.3.4. Araç Modeli
Araç, Newton formülü kullanılarak modellenebilir.
Bu formülde, araç hızı V, çekiş kuvvet FT ve direnç
kuvveti RT olarak gösterilmiştir.
M eff .

dV
dt

= FT - R T

(13)

Meff aracın etken kütlesi olup tekerleklerin, diferansiyelin
ve CVT’nin ataletini de içermektedir. Araç modelinin
Simulink blok diyagramı şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7. Araç ve direnç kuvvetleri modelinin Simulink
blok diyagramı
2.4. Sürekli Değişken Güç Dağılımlı Transmisyonun
(CVPST) İvmelenme Simulasyonu
Bu konfigürasyonda, yüksek tork gerektiren düşük
hızlarda güç dişli takımı üzerinden tekerleklere
iletilmektedir. Şekil 8’de CVPST ile donatılmış bir aracın
motordan tekerleklere kadar olan temel elemanları
gösterilmiştir.

CVT oranı ve dönüştücü hız oranı birleştirilerek toplam
transmisyon oranı denklemi elde edilir.
i

ωe ⋅ SR
ωs

(12)

İkinci kasnak hızı, araç model bloğunda elde edilen
transmisyon çıkış hızına eşittir. CVT’nin verimi
değiştirici oranı, CVT giriş hızı ve giriş torkuna bağlı
olarak hesaplanır [7].

Şekil 8. CVPST ile donatılmış bir aracın temel elemanları
Şekil 9’da görüldüğü gibi motor mili direk olarak
CVT’nin birinci kasnağına ve planet dişli sisteminin
güneş dişlisine bağlanmaktadır [8].
Motorun hareket denklemi:

(Je + Jp) ⋅ ddt ωe
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Te − Tac − Tin

(14)

Jp ve Tin sırasıyla ilk CVT kasnağının atalet momenti ve
CVT ile dişli takımına aktarılan torktur.
Denklem (13) kullanılarak transmisyon çıkış hızı
bulunabilir. Motor torkunun hesaplanabilmesi için motor
hızına ihtiyaç olduğundan dolayı hızı hesaplamak için
cebirsel bir döngü kurulması gerekmektedir. Motor hızı:
ωe it ⋅ ωout
(15)
ωout transmisyon çıkış hızıdır ve it denklem 2.17’de
tanımlandığı gibi toplam transmisyon oranıdır.
it icvpst ⋅ istep
(16)

ig ve icg, sırasıyla karşı mil ve kontrol dişli oranlarıdır. Bu
iki oran CVPST’nin tasarımı sırasında belirlenir.
Transmisyon oranı bloğu daha önceki modele çok
benzer şekilde çalışır ve iki aşamadan oluşur. Önceki
modelden farkı ikinci aşamadaki CVPST oranın
hesaplanmasında ortaya çıkar. Bu oran denklem (18)’deki
gibi hesaplanır.
icvpst

ωreq_e

(18)

ωout_cvpst

CVT oranın hesaplanışı ise denklem (19)’da verilmiştir.
icvt

icg ⋅ icvpst

(19)

(1 + ig) − icvpst ⋅ ig

CVT’nin oran aralığı yeterince geniş olmadığından
iki farklı yükseltme dişlisi kullanılmıştır. İlk aşamada,
büyük oranlı dişli kullanılır. İkinci aşmada, CVT oranı ilk
dişli ile oluşabilecek en düşük orana kadar iner ve bu
andan itibaren ilk dişli ayrılır ve ikinci yükseltme dişlisi
devreye girer. Bu anda CVT oranı dişli değişiminden
önceki oranı verecek şekilde tekrar ayarlanır.
CVPST sisteminin verimi düzenlenme şekline göre
değişiklik
gösterir.
Modelde
kullanılmış
olan
düzenlemenin verimi değiştirici oranına bağlı olarak
değişir. Verim eğrisi, şekil 11’de gösterilmiş ve bu eğriyi
tanımlayan denklemler (20)’de verilmiştir [9].
Şekil 9. CVPST ve iki kademeli bir yükseltme dişli
kutusundan oluşan bir transmisyon sistemi
Ayrıca CVT oranını (icvt ) hesaplamak içinde motor
hızı gerekir. Bu nedenle şekil 10’da gösterildiği gibi bir
döngü kurulması gerekir.

2

ηt

−36.091⋅ icvt + 69.84⋅ icvt + 59.47

ηt

−4.2592⋅ icvt + 7.9364⋅ icvt + 89.54

2

0.5 ≤ icvt ≤ 1
1 ≤ icvt ≤ 2

(20)

Şekil 10. CVPST modelinin simulink blok diyagramı
2.4.1. CVPST Modeli

Şekil 11. CVPST’nin verim eğrisi

Sürekli değişken güç dağılımlı transmisyonun sabit
ve değişken olmak üzere iki farklı oranın birleşiminden
oluşur. Bu iki oran, aracın hareketi sırasında motoru
optimum çalışma noktasında çalıştırabilmek için çok iyi
bir şekilde ayarlanmalıdır. Kontrol stratejisi bir önceki
modelle aynıdır.
Toplam transmisyon oranı, iki farklı oranın
fonksiyonu olarak denklem (17)’deki gibi yazılabilir [8].
icvpst

(

)

ωin

icvt ⋅ 1 + ig

ωout

icvt ⋅ ig + icg

(17)

2.5. Otomatik Vitesli Aracın Simülasyon Modeli
Bu çalışmada CVT’ler dışında karşılaştırma
yapabilmek için otomatik vitesli bir araç ta
modellenmiştir. Bu modelde, tork dönüştürücülü CVT
modelinin bir benzeri kullanılmaktadır. Otomatik vitesli
araç modelinde CVT yerine sabit oranlara sahip bir planet
dişli transmisyon bulunmaktadır. Kullanılacak olan vites,
geçerlikteki vites, gaz kelebeği girdisi ve çıkış mili hızı
bilgisine dayanarak vites değiştirme şablonu kullanılarak
belirlenir. Tipik bir aracın vites değiştirme şablonu şekil
12’de gösterilmiştir [6].
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2.6.1. Tork Dönüştürücülü CVT Sistem Modelinin
Detayları
Bu modelde önemli olan gerekli motor hızını
sağlayacak olan CVT oranı ve tork dönüştürücünün hız
oranını tam olarak belirleyebilmektir. Ana problem motor
hızı ve torkunu aynı anda sağlayabilmektir zira tork
dönüştürücünün kapasite faktörü ve motor hızı tarafından
belirlenen bir tork kapasitesi vardır. Gereken motor hızını
ve torku sağlayacak OÇÇ’ye en yakın çalışma noktasını
belirliyebilmek için modelde ‘koşul’ döngüsü kurmak
gerekmektedir. Döngünün çalışma prensibi, OÇÇ’ye en
yakın noktayı sağlayabilecek CVT oranını bulabilmek
için bütün oran aralığının denenmesidir.
2.6.2. CVPST Model Detayları

Şekil 12. Otomatik vites değiştirme şablonu
2.6. Yakıt Sarfiyatı Modelleri
Bu modellerde, girdi olarak seçilen bir araç hızı
profili
kullanılmaktadır.
Yakıt
sarfiyatının
hesaplanabilmesi için deneysel olarak elde edilen ve
motor torku ve hızına bağlı olarak sabit özgül yakıt
sarfiyatı çizgilerinden oluşan haritaya gereksinim vardır.
Yakıt sarfiyatı modeli için OÇÇ minimum yakıt
sarfiyatı noktalarından geçmektedir. Simülatörün akış
diagramı Şekil 13’te gösterilmiştir. Sürüş profili, direnç
ve aks mili modeli için girdidir. İlk olarak bu girdi
kullanılarak gerekli motor gücü elde edilir. Bu gücün
üretetileceği optimum motor hızı, OÇÇ’si tarafından
oluşturulan veri tablosu kullanılarak bulunur. Bu
modellerde, sürücünün gaz pedalına gerektiği kadar
bastığı varsayılmaktadır. Motor hızı ve tekerlek hızları
kullanılarak CVT oranı bulunur. Gerekli motor torku ve
hızı ile özgül yakıt sarfiyatı haritasından bu çalışma
noktasındaki özgül yakıt sarfiyatı elde edilir. 100 km.’de
kullanılan yakıt miktarını hesaplamak için motor gücü ve
özgül yakıt sarfiyatını denklem (21)’de yerine koymak
gerekmektedir.

Yakıt Sarfiyatı [l/100km] =

bsfc . Pe
ρf . V

Bu modelde, amaç optimum çalışma noktalarını takip
edecek CVPST oranını hesaplamaktır. OÇÇ’den bulunan
motor hızı gerekli transmisyon çıkış hızına oranlanılarak
CVPST oranı bulunur ve bu oranın sınırlar içerisinden
olup olmadığı kontrol edilir.
2.6.3. Otomatik Vites Modeli Detayları
Gerekli transmisyon hızı ve torku, motor tork ve
hızını hesaplamada kullanılır. Gereken transmisyon çıkış
hızı, vites değiştirme şablonu kullanılarak gereken vites
oranı belirlenir. Bu oran, gerekli motor hızı ve torku
kullanılarak gaz kelebeği açıklığı hesaplanır ve bulunmuş
olan vitesin bu değeri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
3. SİMÜLASYON SONUÇLARI VE ANALİZİ
Modellemede Matlab’ın dinamik sistem simülatörü
Simulink kullanılarak fiziksel sistemlerin matematiksel
ifadeleri olarak çözülmüş ve araç hızı, ivmesi, yakıt
sarfiyatı gibi veriler grafik formatında veya veri dosyaları
olarak elde edilmiştir.
Üç ayrı sistem için gerekli transmisyon oranları ve
gerekli CVPST parametreleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Simülasyonun transmisyon oranları

(21)

Otomatik

Şekil 13. Çevrim simülasyonu

Vites

Vites
Oranı

1

2.77

2

Oran

Oran

CVT

2.5 – 0.4

2.326 –
0.434

1.54

Kontrol/KarşıMil

0.44

3

1.0

Güneş / Halka

0.373

4

0.69

CVPST
Yükseltme
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Tork Dön.
ve CVT

CVPST

2.5 –
0.932
1.108 –
0.413

Yakıt sarfiyatı simülasyonu için, Avrupa Birliği
şehiriçi çevrimi (ECE) ve yoğun şehiriçi trafik çevrimi
(EUDC) seçilmiştir.
Simülasyon süresince vites oranında değişmelerin
anlık gerçekleştiği varsayımı yapılmıştır. CVT sistemlerin
transmisyon oranı kasnak çaplarının, hidrolik pistonlar
tarafından ayarlanmasıyla oluşur ve bu oranın değişme
hızı hidrolik akışkanın akış hızına bağlıdır. Değişme
oranının mümkün olan limit değerlerini geçmediği
varsayılmıştır.
İvmelenme simülasyonlarında girdi değeri olarak tam
açık kelebek konumu alınmıştır. Tekerlekler ve yol
arasında kayma ihmal edilmiştir. Şekil 14’ten 25’e
simülasyon sonuçları gösterilmiştir.
Her üç sistemin simülasyon sonuçları Tablo 2’de
özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde tork dönüştürücü
kullanılmış olan CVT sisteminin 100 km/s hıza diğer iki
sistemden daha hızlı çıktığı görülmektedir. “0-100 km/s”
ivmelenme performansı açısından otomatik vites CVT
sistemlere göre kötü bir performans göstermektedir.

Şekil 16. Zamana bağlı alınan yol grafiği (Otomatik)

Şekil 17. Zamana bağlı ivmelenme grafiği (Otomatik)

Şekil 14. Zamana bağlı hız grafiği (Otomatik)

Şekil 18. Zamana bağlı hız grafiği (CVT)
Şekil 15. Zamana bağlı vites oranı grafiği (Otomatik)
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Şekil 19. Zamana bağlı vites oranı grafiği
(CVT)

Şekil 22. Zamana bağlı hız grafiği (CVPST)

Şekil 20. Zamana bağlı alınan yol grafiği
(CVT)

Şekil 23. Zamana bağlı vites oranı grafiği (CVPST)

Şekil 21. Zamana bağlı ivmelenme grafiği
(CVT)

Şekil 24. Zamana bağlı alınan yol grafiği (CVPST)
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Tablo 3 incelendiğinde CVT sistemlerinin otomatik
viteslere üstünlüğü açıkça görülmektedir. Özellikle ECE
çevriminde CVPST sisteminin yakıt sarfiyatındaki
iyileşme % 37 civarındadır. Şekil 26, 27 ve 28
incelendiğinde CVPST sisteminin OÇÇ’ni diğer iki
sisteme oranla daha iyi takip ettiği görülmektedir.

Şekil 25. Zamana bağlı ivmelenme grafiği (CVPST)
CVT’li araçların karşılaştırılması yapıldığında, tork
dönüştürücülü CVT sisteminin CVPST sisteminden daha
iyi olduğu görülmektedir. Tork dönüştürücü kullanılması
kalkıştaki ivmelenme performansı iyileştirdiği için böyle
bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Maksimum ivme açısından
bakıldığında 3.5 m/s2’lik değerle CVPST’nin en düşük
değere sahip olduğu, fakat simülasyon süresince ortalama
ivme değerlerine bakıldığında CVPST’nin otomatik vitese
oranla daha iyi olmasının sebebinin bu ortalama olduğu
görülmektedir.

Şekil 26. Otomatik vites çalışma noktaları (ECE)

Tablo 2. İvmelenme Performansı Simülasyon Sonuçları

0→100 km/s için
gereken zaman (s.)
0→100 km/s’de
alınan yol (m)
Maks. Hız(km/s)
Maks. Hız için
gereken süre (s.)
Maks. Hıza varmak
için alınan yol (m.)

Otomatik

Tork
Dön.CVT

CVPST

12.6

10.1

11.0

222

169

174

186

192

193

146

108

173

6488

4907

8299

Şekil 27. CVPST Çalışma noktaları (ECE)

Verimi %100 ve transmisyon oran aralığı sonsuz
genişlikte ideal bir aracın, üç transmisyon sistemi için
ortalama yakıt sarfiyatı Tablo 3’te verilmiştir. Şekil
26’dan 31’e, kullanılan 95 kW’lık motorun çalışma
noktaları ve optimum çalışma çizgileri, kullanılan yakıt
sarfiyatı haritasında gösterilmiştir.
Tablo 3. Yakıt Sarfiyatı Simülasyonun Sonuçları
Transmisyon Tipi
Ideal Araç
Otomatik
CVT
CVPST

Yakıt Sarfiyatı (l/100 km)
5.5 (ECE)
5.8 (EUDC)
11.6 (ECE)
10.5 (EUDC)
11.3 (ECE)
10.7 (EUDC)
7.3 (ECE)
9.0 (EUDC)

Şekil 28. Tork dönüştürücülü CVT çalışma noktaları
(ECE)
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EUDC çevriminde de CVPST sistemi % 14.5 luk
yakıt tasarrufu ile en ekonomik sistemdir. Verim
açısından bakıldığında, diğer sistemlerde değişme
olmazken tork dönüştürücülü CVT sisteminin veriminin
% 87.7’ye çıktığı görülmektedir. Fakat bu artış, bu
sistemin diğer iki sisteme göre daha dar oran aralığına
sahip olmasından dolayı sonuçlara yansımamaktdır.
4. SONUÇ

Şekil 29. Otomatik vites çalışma noktaları (EUDC)

Şekil 30. CVPST Çalışma noktaları (EUDC)

Şekil 31. Tork dönüştürücülü CVT çalışma noktaları
(EUDC)
Sistemlerin
verimleri
incelendiğinde,
tork
dönüştürücülü CVT sisteminin % 78.8 civarında olan
düşük veriminin, CVPST’e oranla daha düşük oranda
iyileşme sağlamasındaki ana neden olduğu görülmektedir.
CVPST sistemin % 92.8 olan veriminin, % 96 olan
otomatik vitesin veriminden daha düşük olmasında
rağmen, OÇÇ’ni takip edebilme yeteneği sayesinde yakıt
tasarrufu sağlayabilmektedir.

İki farklı düzenlemeden oluşan CVT sistemi ve bir
otomatik vitesle donatılmış üç farklı aracın ivmelenme ve
yakıt sarfiyatı performanslarının incelenmesi için bu
sistemlerin simülasyon modelleri hazırlanmıştır.
İvmelenme simülasyonu sonuçları incelendiğinde,
CVT sistemlerinin sürekli değişken bir transmisyon oranı
sağlamasının araç ivmelenmesinde de bir sürekliliğe yol
açtığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak otomatik
vitesli araçlarda vites değişimleri sırasında ivme
değerlerindeki değişim nedeniyle oluşan ve sürücü ve
yolcuları rahatsız eden sarsıntılar ortadan kalkmaktadır.
Ayrıca ivmelenme ve yakıt performansı açısından da
CVT sistemleri otomatik vitese oranla daha iyi sonuçlar
vermektedir.
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ÖZET
Ford Otosan tarafından tasarlanıp geliştirilen ECOTORQ Ağır Hizmet Tipi Dizel Motoru, Eylül 2003’den itibaren Ford
Cargo araçlarında kullanılmaktadır.
ECOTORQ, ortak yakıt yolu enjeksiyon sistemine ve elektronik motor yönetimine sahip, 7,3 litre toplam silindir
hacimli, 6 sıra silindirli, Euro-III egzoz emisyon limitlerini sağlayan, Euro-IV için geliştirilme potansiyeli olan bir
motordur. Bu sunum, motorun teknik özellikleri ile projenin bitimindeki erişimleri tanıtmayı amaçlamaktadır.
İlk bölümde motorun genel tanıtımı yapılmakta ve yapısal özelliklerine değinilmektedir. İkinci bölümde alt sistemlerin
özellikleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm ise motor yönetim sistemi ve bu sitemde kullanılan bazı yeni yöntemlere
ayrılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ECOTORQ, dizel motor, ortak yakıt yolu, motor yönetimi
ABSTRACT
ECOTORQ, a heavy duty diesel engine that has been designed and developed by Ford Otosan, has been used on Cargo
Trucks starting from September, 2003.
ECOTORQ is a 6 cylinder in-line engine that has 7,3 liter swept volume and common rail injection system. The engine
is satisfying Euro-III emission limits, and capability for Euro-IV.
This article aims to present technical specifications and key features of the engine, as well as the achievements on
attributes at the end of the project. Technical specifications and engine architecture is presented in Section-1. Subsystems are described in Section-2 and Section-3 is devoted to engine management system, new methods and functions
developed.
Key Words: ECOTORQ, diesel engine, common rail, engine management
1.

MOTORUN GENEL TANITIMI

1.2. Teknik Özellikler

1.1. Giriş
Egzoz atıkları ve gürültü yayılımını sınırlayan yasal
düzenlemeler ile pazarda gelişen daha uzun ömürlü, gücü
daha yüksek, daha sessiz, daha ekonomik ve bakımı daha
kolay motor talebi, Ford Cargo kamyonlarında da yeni bir
motorun kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı
karşılamak için ağır hizmet tipi bir dizel motorun
tasarlanıp geliştirilmesine karar verilmiş ve 1999 yılında
projeye başlanmıştır.
İlk prototip motorlar Ekim 2000’de üretilmiş, yanma
geliştirme, kalibrasyon, mekanik geliştirme, araç
uygulaması, tasarım ve ürün doğrulaması çalışmaları
Temmuz 2003’e kadar tamamlanmış, Eylül 2003’de de
ilk ürün yeni Ford Cargo aracı üzerinde müşteri
kullanımına sunulmuştur.

ECOTORQ, 6 sıra-silindirli, ortak yakıt yolu (common
rail) enjeksiyon sistemine sahip, elektronik kontrollü, 24
supaplı bir motordur. İlk etapta imalatı süren iki
versiyonunun teknik özellikleri Tablo-1’de verilmektedir.
1.3. Performans ve Emisyon
Motorun geliştirilmesi tamamlanan versiyonlarına ait güç
ve tork eğrileri Şekil-1 ve Şekil-2’de gösterilmektedir. Bu
versiyonlara ait egzoz emisyon değerleri ise Tablo-2’de
yeralmaktadır.
Başarılı bir motor kalibrasyonunda özgül yakıt
tüketiminin minimize edilebilmesi için özellikle NOx
miktarları sınıra yakın tutulur.
Yanma odası geometrisi, enjektör seçimi, türbin
parametrelerinin optimizasyonu ve motor kalibrasyonunun optimizasyonu ile, motorun söz konusu bölgelerde
ve özellikle dinamik davranışlarında kurum oluşumu
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hatlarıyla gözden geçirilebilmesi amacıyla önemli yapısal
özellikler başlıklar halinde Tablo-3’de sunulmaktadır.
ECOTORQ motorunun mimarisi, aşağıdaki hedefleri
sağlamaya yönelik olarak “modüler tasarım” yaklaşımı
ile oluşturulmuştur:

Tablo-1 Motor Teknik Özellikleri

-

Özellik
lt
mm
mm

7,33
112
124
17,4:1
28
708

lt
kg
kW
kW
d/d
Nm
dev/dak

Farklı uygulamalara (diğer araç uygulamaları,
endüstriyel ya da deniz taşıtı uygulamaları,
regülatif nedenlerle farklı filtre sistemlerinin
uygulanması gibi) kolay adaptasyon
Asgariye indirilmiş parça sayısı
Kolay servis edilebilirlik, düşük parça
değiştirme süreleri
Minimum ilave maliyetle türetilebilen farklı
versiyonlar

300 PS

-

140
177
2400
840
12001800
93,4

140
221
2400
1100
14001800
Gürültü Seviyesi (**)
dB(A)
93,4
Yağa Kurum Karışma Hızı
g/saat
<0,25
Yağ tüketimi
g/kWsa
<0,1
Motor Ömrü - (B10)
km
400,000
Motor Ömrü - (B50)
km
750,000
Min. Özgül Yakıt Tüketimi
g/kWsa
199
201
Güç Kayıpsız Mak. rakım
m
2500
Soğukta çalışabilme
°C
-25 (brülör ile)
yeteneği
-15 (brülörsüz)
Egzoz Emisyonları
Euro-I ve Euro-III (Euro-IV
potansiyeli)
(*) DIN 70020’ye göre, Cargo araçlarında kullanılan versiyonun
kuru ağırlığıdır. (**) Detayları Tablo-4’de sunulmuştur.

Motor üzerinde yağ, soğutma ve yakıt modülleri
yeralmaktadır. Ayrıca karter havalandırma valfi,
elektronik kontrol ünitesi bağlantıları ve yağ pompası
gibi parçaların motora bağlantı şeklilleri kolaylıkla farklı
tasarımlarla değiştirilebilir şekilde oluşturulmuştur.

TORK (Nm)

Motor Hacmi
Silindir Çapı
Kurs
Kompresyon oranı
Yağ Kapasitesi
Ağırlık (*)
Performans Değerleri
Egzoz Fren Gücü
Azami Güç
Azami Güç Devri
Azami Tork
Azami Tork Hız Aralığı

240
PS

1200

280

1100

250

1000

220

900

190

800

160

700

130

600

TORK

100

GÜÇ

500

70

400

40

Tablo-2 Egzoz Emisyonları (g/kWsa)

GÜÇ (kW)

önemli ölçüde düşürülmüş olup, regülasyonun şart
koştuğu serbest ivmelenme testi (ELR – European Load
Response) ve egzoz gazı koyuluğu (opasimetre)
ölçümlerinde sınır değerlerin mühendislik hedefleri
çerçevesinde altında kalınması sağlanmıştır.

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

MOTOR HIZI (devir/dakika)

CO
4.50
0.67
0.75

Şekil-1 ECOTORQ-300 PS Güç ve Tork Eğrileri

THC
1.10
0.09
0.13

THC
1.10
0.09
0.13

ETC
Çevrimi
NOx
5.50
4.99
5.36

1.4. Yapısal Özellikler ve Motor Mimarisi

900

200

800

160

700

120
80

600
TORK

Motor şu anki durumu itibariyle Egzoz Gazı Sirkülasyon
Sistemi (EGR) eklenmesi, değişken geometrili turboşarj
(VNT) uygulaması ve bunlarla ilgili kalibrasyon
değişiklikleri neticesinde, sadece motor içi tedbirler ile
Euro-IV emisyon seviyesini sağlayabilir kapasitededir.
Bazılarının detayları ilgili alt sistemlerin açıklandığı
bölümlerde verilecek olmakla birlikte, motorun genel

GÜÇ

500

40

400

0

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
MOTOR HIZI (devir/dakika)

Şekil-2 ECOTORQ-240 PS Güç ve Tork Eğrileri
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GÜÇ (kW)

Euro-I ESC Çevirimi
NOx
PM
Limit
8.00
0.360
300PS 7.75
0.075
240PS 7.81
0.104

CO
4.50
0.67
0.75

TORK (Nm)

Euro-I ESC Çevirimi
NOx
PM
Limit
8.00
0.360
300PS 7.75
0.075
240PS 7.81
0.104

Gürültü seviyesini azaltmaya yönelik yapısal tedbirler ve
motor gürültü seviyesi:
Gürültü seviyesini azaltmak üzere aşağıdaki yapısal
tedbirler uygulanmıştır:
- Dişli sistemi, burulma titreşimlerinin volan
sayesinde minimum olduğu motorun arka
bölgesine yerleştirilmiştir. Krankmiline bağlı
titreşim sönümleyici olarak, tüm çalışma
aralığında daha etkili olan viskoz burulma
titreşim sönümleyicisi kullanılmıştır. Dişli seti
özel
profillere
sahip
düz
dişlilerden
oluşmaktadır.
- Karter, 100°C yağ sıcaklığında azami
sönümleme için optimize edilmiş, çelikelastomer-çelik sandviç malzemeden imal
edilmiştir.
- Blok eteklerini birbirine bağlayan bir alüminyum
kafes kullanılmıştır.
- Külbütör kapağı silindir kafasından dinamik
anlamda ayrılmıştır (“de-coupled”)
- Blokta, krank üzerinden gelen yüklerin etek
duvarlarını esnetmesini engellemek amacıyla
ana yatak kep oturma bölgeleri ile duvarlar
arasında oyuklar yerleştirilmiştir. (gürültü
oyukları) (Şekil-3)
- Blok,
gürültü
bakımından
optimize
edilmiş,simetrik olmasına dikkat edilmiştir.
- Elektronik kontrol ünitesi bağlantı plakası
titreşim olarak bloktan ayrılmıştır (de-coupled
bağlantı) ve bir ses bariyeri olarak da
kullanılması sağlanmıştır.
- Emme manifoldu silindir kafasına entegre
yapılarak kafa üzerinden yansıma ile gürültü
seviyesinin artması engellenmiştir.

2.

MOTOR ALT SİSTEMLERİ

2.1. Yanma Sistemi
Gerek düşük devirlerde yüksek tork ihtiyacını karşılamak,
gerekse yüksek devirlerde motorun gaz alış verişinde
yeterli düzeyin sağlanarak azami hacimsel verime
ulaşabilmesi amacıyla silindir başına dört supaplı bir
tasarım yapılmış, en büyük gaz akış kesitlerini
sağlanmasına yönelik olarak “merkezi simetrik yanma
odası” kullanılmış ve enjektörler silindir eksenine
yerleştirilmiştir.
Soğukta çalıştırma destek kitinin –15°C den daha düşük
ortam sıcaklıklarında kullanılması, bu değerin üstünde ise
desteksiz olarak ilk çalıştırmanın sağlanabilmesi ve özgül
yakıt tüketim değerlerinin asgariye indirilmesi hedefleri
ile motorun “silindir içi azami basınç kısıtı” dikkate
alınarak sıkıştırma oranı 17,4:1 olarak belirlenmiştir.

Tablo-3 ECOTORQ
Özellikleri
Blok
Kafa
Krank
Biyel
Piston
Yağ
Pompası
Su pompası
Zaman dişli
seti
Yakıt
enjeksiyon
sistemi
Supap
sistemi
Turbo
ünitesi
Yağ
modülü

Motoru’nun

Önemli

Yapısal

asgari gürültü seviyesi için optimize edilmiş,
simetrik, uzun etekli
4 supap/silindir, emme manifoldu entegre,
supap çevresinde soğutma su jetleri
8 karşı ağırlıklı, radyus sertleştirmeli,
mikroalaşımlı, indüksiyonla sertleştirilmiş
kırma prosesi ile bölünmüş, konik küçük uçlu
aluminyum alaşım, tek parça, soğutma galerili
motor ön kapağına entegre, alüminyum gövde
içinde sinter malzemeli rotor seti, dişli tip, ana
yağ galerisinden geri beslemeli basınç ayar
valfi
aluminyum gövde, termostat ve su filtre
üniteleri entegre edilmiş
Motor volan tarafında konumlanmış, yüksek
temas oranı sağlayan özel profilli düz dişliler
“Ortak Yakıt Yolu” (Common Rail) sistemi,
enjektörler 8 delikli, “minisac”,
asgari uzunluğa indirilmiş yakıt yüksek basınç
hattı boruları, 1400 bar azami yakıt basıncı.
Kammili blokta konumlanmış (OHV), çil
sertleştirme yapılmış, döküm.
Köprü- küresel mafsal mekanizması ile tahrik
edilen silindir başına 4 supap
Egzoz gazı aşırma valfi (wastegate) ve
değişken kesitli türbin (VGT) yok
Yeni jenerasyon alüminyum plaka tipi yağ
soğutucu, Ana yağ filtresine ilave olarak tali
temizleme devresi.Yağ sıcaklık algılayıcısı

Şekil-3 Blok Üzerindeki “Gürültü Oyukları”
Alınan yapısal tedbirlere ilave olarak yanma
gürültüsünün de optimize edilmesi ile Tablo-4’de yeralan
sonuçlar elde edilmiştir.

Enjektörler sekiz delikli olup, delik çap ve debi
optimizasyonu deneysel olarak gerçekleştirilmiştir.
Enjektör ucu tipi “minisac”tır.
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tutulması amacıyla kullanılan tali yağ filtresi
yeralmaktadır. Ana yağ filtresinin tıkanması halinde
motoru korumak ve filtrenin soğuk çalıştırma esnasında
yağın vizkositesinin yükselmesi neticesinde patlamasını
engellemek amacıyla bir aşırma valfi (by-pass valve)
mevcuttur. Ana yağ filtresinin kirli tarafında yağ emiş
borusunun boşalmasının önlenmesi için tek yönlü valf
gibi çalışacak bir kauçuk zar konulmuştur.
Motor, yeni nesil aluminyum, yığma tip bir yağ soğutma
eşanjörüne sahiptir. Bu elemanın elektrolitik korozyona
karşı korunması için, bağlantı elemanları ve modül
gövdesi ile arasındaki contalar yalıtkan malzeme ile
kaplanarak, parçanın diğer metal motor parçaları ile direk
teması engellenmiştir.

Tablo-4 Gürültü Ölçüm Sonuçları
Gürültü seviyesi [dBA]

300 PS

240 PS

DIN 45635 Sonucu

93,4

93,4

mikrofon 1 – üst

92,3

92,3

mikrofon 2 – sağ

94,9

94,6

mikrofon 3 – ön

93,3

93,7

mikrofon 4 – sol

93,9

94,0

mikrofon 5 – alt

91,7

91,7

yanma gürültüsü (hesap ile)

84,5

87,3

DIN 45635’e göre motor gürültü ölçümü: Tam yükte 1 m
mesafeden anekoik (yankısız) test odasında ölçülen ses basınç
seviyesi ortalamasıdır.

2.3. Soğutma Sistemi

Rölanti devrinde titreşimin azaltılması ve soğukta
çalıştırmayı takiben motorun ısınması esnasında oluşması
muhtemel beyaz dumanı engellemek amacıyla ön
püskürtme kullanımakta, Euro-III çevrimi çalışma
noktalarından bazılarında ise NOx limitinin aşılmamasına
yönelik olarak ana enjeksiyondan sonra ilaveten bir geç
püskürtme yapılmaktadır.
2.2. Yağlama Sistemi:
Motorda dişli tip yağ pompası kullanılmıştır. Yağ
pompası modülü üzerinde temel amacı ana yağ
galerisindeki basıncı sabit tutmak olan bir basınç ayar
valfi ile ana amacı başta pompa olmak üzere devre
elemanlarını korumak olan emniyet valfi yeralmaktadır.
Şekil-4’te şematik olarak gösterildiği gibi, basınç ayar
valfini kontrol eden hat direk olarak ana yağ galerisinden
alınmaktadır. Valf iki farklı odacığa açılan bir silindir
içinde hareket eden bir piston ile bu pistonu ana yağ
galerisinden gelen hatta doğru kapatmaya çalışan bir
yaydan oluşmaktadır. Ana yağ galerisindeki basınç belirli
bir eşiğin üzerine çıktığı zaman basınç ayar valfi pistonu
hareket etmeye başlar ve yine belirli bir değere
ulaştığında pompa çıkışından bir miktar yağ pompanın
emiş hattına verilir. Bu tür valflerde dikkat edilmesi
gereken problemlerden biri valfin kararlılığıdır. Yayın
daha sert olması valfin daha kararlı olmasına yardımcı
olmaktadır. Öte yandan yay sertliği sınırlı piston çapı
için valfin tahliye yeteneğini de belirlemektedir. Tasarım
hedefi ana yağ galerisindeki basıncın devir ile değişimini
asgaride tutmakdır. Tasarımda, öncelikle paketleme
koşullarının getirdiği sınırlar içinde ana yağ galerisinde
artan devir ile kabul edilebilir bir basınç artışı gösterecek
şekilde yay sertliği belirlenmiş, valfin kararlılığının
artırılması için ise ana yağ galerisinden alınan basınç
sinyal hattına sönümleme etkisi yaratacak sabit bir kısıcı
konulmuştur.
Yağlama sisteminde, 23 mikron anma ölçüsüne sahip ve
ana yağ galerisine giden tüm yağın süzüldüğü ana yağ
filtresi ile 5 mikron anma ölçüsüne sahip ve tali bir devre
ile yağdaki 3-10 mikron aralığındaki parçacıkların

Sistem, su pompası, termostatlar ve su filtresini içeren su
modülü, silindir bloğu ve silindir kafası su galerileri ile
hava kompresörü bağlantılarından oluşmaktadır.
Silindir kafasında soğutma küçük dizel motorlarda yaygın
olarak kullanılan “mikro-kaynama esaslı soğutma
prensibi”ne göre tasarlanmıştır. Kritik bölgelerde lokal
kaynamaya izin verilerek yüksek konveksiyon katsayıları
ile soğutma sağlanmaktadır. Enjektör gövdelerinin daha
verimli soğutulabilmesi için enjektörler direk olarak
silindir kafası soğutma kanalı içine gömülmüş bakır
gömleklerin içine yerleştirilmiştir.

Şekil-4 Basınç Ayar Valfi (Şematik Gösterim)
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Silindir bloğundan silindir kafasına suyun geçişi, kafa
contası üzerine yerleşitrilmiş ayar delikleri ile
sağlanmaktadır. Bu deliklerin büyüklükleri silindir
kafasında ve silindir bloğunda homojen soğutma
sağlanacak şekilde optimize edilmiştir.
2.4. Segman-Gömlek-Piston Paketi ve Silindirler
Motorda aluminyum alaşımlı pistonlar kullanılmıştır.
Piston üst yanal bölge tasarımı yüksek kükürt içerikli
yakıtların yarattığı olumsuz etkiler dikkate alınarak
deneysel metodlarla geliştirilmiştir. Pistonlar soğutma
galerilidir ve ana yağ galerisi üzerine yerleştirilmiş piston
soğutma jetlerinden gelen yağın galeri içerisinde
dolaşması ile soğutulmaktadır.
Gömlekler kuru tip ve döküm malzemedendir. Silindirler,
çalışma şartlarındaki deformasyonlarının asgariye
indirilmesi amacıyla “plakalı honlama” olarak bilinen bir
metodla işlenmektedir. Konvansiyonel honlama ile
üretilmiş bloklarda , silindirler serbest halde ideale yakın
bir geometri ile işlendikten sonra silindir kafasının
sıkılmasıyla deforme olurlar. Motorun çalışması
esnasında ısıl etkilerle bu deformasyon daha da artar.
ECOTORQ’da son honlama işlemi, blok gömlek
faturasına gömlek flanşlarını temsil eden halkalar da
konarak, silindir kafasının sıkılmış haline eşdeğer bir etki
yaratacak şekilde tasarlanmış ve sıkılmış bir plaka varken
yapılmaktadır. Böylece blok silindir kafası sıkıldığında,
yani imal edilmiş motor halindeyken ideal silindirler elde
edilmektedir. Bu yöntemle yağ tüketiminin asgariye
indirilmesine katkı sağlanmıştır. Motorun tipik yağ
tüketimi 0,1 g/kWsaat’in altındadır.
2.5. Külbütör-Supap Sistemi
Motor OHV sisteme sahiptir. Her itici çubuk bir külbütör
çekicine hareket vermektedir. Külbütür çekiçlerinin diğer
ucunda, hareketi kısıtlanmış bir küresel mafsal
yeralmaktadır. Bu mafsal ile hareket iki süpap üzerine
yerleştirilmiş köprü adı verilen bir parça aracılığıyla iki
supapa birden aktarılmakta, böylece bir kammili
lobundan aynı silindirdeki iki supap aynı anda tahrik
almaktadır. Küresel mafsalların verimli bir şekilde
yağlanarak aşınmalarının azaltılması amacıyla külbütör
çekiçleri üzerine yağ jetleri konulmuştur. Bu jetler
külbütör çekici yatağı üzerindeki yağ kanalının şekli ile
belirlenmiş aralıklarla küresel mafsallara basınçlı yağ
göndermektedir.
2.6. Sızdırmazlık Elemanları
Motorda, “PTFE” tip olarak anılan krank keçeleri
kullanılmıştır. Bu keçelerde mil üzerine basarak
sızdırmazlık sağlayan dudak, sıvıyı motorun içine doğru
itmeye çalışacak şekilde mil dönme yönüne göre
biçimlendirilmiş helezon şekilli kanallara sahiptir.
Sızdırmazlık mekanizmasındaki farklılık nedeniyle

konvansiyonel mil keçelerine göre mil üzerinde çok daha
az bir baskı kuvvetine ihtiyaç duyulduğundan mil
üzerindeki aşınma miktarı da azalmaktadır. Motor ön
krank keçesi olarak, soğutma fanının toz kaldırma etkisi
ve özellikle şantiyeler gibi tozun yoğun olduğu kullanım
koşulları düşünülerek, sızdırmazlık çizgisinin tamamen
keçenin içerisinde kapalı kaldığı “kaset tip” ve yine PTFE
bir keçe kullanılmıştır.
Yağ pompa modülü, su modülü ve volan muhafazasının
blokla olan bağlantılarında sızdırmazlık, yeterli rijitlik
ölçekleri sağlanabildiğinden ve bu parçaların servis
edilme aralıklarının düşük olması da dikkate alınarak
daha ekonomik bir çözüm olan sıvı conta ile
sağlanmaktadır. Yağ modülü ve kapağı, turbo ünitesi yağ
besleme ve geri dönüş boruları gibi nispeten küçük alanlı
bağlantılarda 20-40 mikron kalınlığında kauçukla
kaplanmış çelik contalar kullanılmıştır.
Değişik versiyonlardaki maksimum silindir basınç
değerlerine bağlı olarak kullanılmak üzere biri tek katlı
diğeri çok katlı olmak üzere iki tip kafa contası
geliştirlmiştir.
3.

MOTOR YÖNETİMİ VE GELİŞTİRLEN YENİ
FOKSİYONLAR

Motor yönetimi çalışmaları kapsamında iç pazardaki
değişken yakıt kalitesi, aşırı yükleme, hatalı kullanım,
yetersiz bakım gibi gürültü faktörlerine karşı motorun
kendisini ve dolayısıyla da kullanıcıyı koruyan ilave
fonksiyonlar geliştirimiştir.
3.1. Aşırı Yakıt Püskürtmenin Algoritmik Olarak
Teşhisi
Common Rail (Ortak Yakıt Yolu) enjeksiyon sistemli
motorlar, yüksek basınç hattındaki yakıtın püskürtme
miktarını, enjektörlerin açık kalma süresini kontrol
ederek ayarlar. Bu teknik, yanma geliştirmesine büyük
esneklik ve imkanlar getirmesine rağmen,
yakıt
miktarının
hacimsel
olarak
kontrol
edildiği
konvansiyonel pompa yoluyla enjeksiyona göre önemli
bir dezavantaja sahiptir. Açık kalma süresi dışında bir
değişken kontrol edilemediğinden, yakıt debisini
etkileyen herhangi bir değişkenin (yakıt sıcaklığı ve
vizkozitesi, enjektör toleransları, düşük kaliteli yakıt
kullanımı dolayısı ile enjektör aşınması, pompa
karakteristiği, filtre sistemininde hatalı bakım dolayısı ile
olabilecek tıkanmalar, sensör arızaları, vb.) öngörülen
sınırlar dışına çıkması motor arızası ile sonuçlanır.
Enjektör aşınması sonucunda oluşabilecek istenmeyen
fazla püskürtmenin doğrudan ölçümü mümkün
olmamakla birlikte, sistem içindeki diğer değişkenlerin
izlenmesiyle böyle bir durumun teşhis edilebileceği
düşünülmüştür.
Aşağıdaki yaklaşımlar bu durumun tespitinin yanı sıra,
püskürtmenin normal değerlere otomatik olarak
çekilmesini de mümkün kılmaktadır:
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1. Yakıt debisi kontrol valfi yöntemi :
Ortak Yakıt Yolu (Common Rail) enjeksiyon sisteminde,
ray adı verilen ve enjektörleri besleyen basınçlı bir yakıt
akümülatörü mevcuttur. Kontrol ünitesi, ray üzerinde
ölçülen basınç değerini, o anki çalışma koşulları altında
hesaplanan değere getirmeye çalışır. Bunu da, yakıt
pompası öncesinde bulunan yakıt kontrol valfini
elektriksel olarak uyararak yapar. Hatalı ve normal
enjektörleri birbirinden ayıran bir sinyal tanıma (Pattern
Recognition) algoritması ile çözüm geliştirilebileceği
düşünülerek aşağıda tarifli yöntem çalışılmıştır.
Yakıt kontrol valfinin karmaşık dinamik karakteri vardır
ve pek çok gürültü faktöründen (yakıt sıcaklığı, düşük
basınç yakıt sisteminin direnci, motor devri, enjeksiyon
miktarı, enjeksiyon basıncı, basınç ve devir
regülatörlerinin durumu, imalat toleransları, aşınma
miktarı, akü voltajı, vb.) etkilenmektedir. Şekil-6’da
geliştirilen algoritmanın sonucunda normal (Motor 1 ve
2) ve fazla püskürten (Motor 3) enjektör setleriyle valf
rejimine ait ölçümlerin dağılımını özetlemektedir. Buna
göre, uygun bir karar sınırı, normal ve problemli
enjektörleri ayırt edebilecektir.

2. Enjektör kapama yöntemi (devir):
Geliştirilen bir diğer fonksiyon da enjektörler arasındaki
püskürtme miktarındaki dengesizliği ortaya çıkarmaya
yöneliktir. Bu fonksiyon, enjektörlerden bir veya ikisinde
aşınma meydana geldiğinde sistemde bir problem olduğu
sinyalini verir.
Motor rölantide çalışırken, devri belirli bir seviyede
tutmaya çalışan bir kontrol sistemi devreye girer ve anlık
ölçülen devrin hedef değerinden sapmasına göre,
hesaplanan püskürtme miktarını değiştirir. Aralarında
enjektör aşınmasının da yer aldığı pek çok faktörden
dolayı gerçek püskürtme miktarı ile hesaplanan değer
arasında her zaman bir fark vardır. Motor rölantideyken
bir enjektör kapatıldığında, motoru rölantide tutmak için
gerekli olan hesaplanan püskürtme miktarı da artar. Bu
artış miktarı kapatılan enjektörün normalden daha az veya
daha fazla püskürtüyor olmasına bağlı olarak, değişiklik
gösterir. Şekil-7’de altı enjektör sırayla kapatılıp
açıldığında hesaplanan püskürtme miktarındaki değişimi
gösterilmektedir. Bu yöntem diagnostik amaçlı olarak
bilinmesine rağmen, basınç, yakıt kontrol valfi konumu
gibi parametrelerin de ölçülmesi ile daha güvenilir bir
fonksiyon haline getirilmiştir. Bu açıdan mevcut teknoloji
geliştirilmiştir.

16.6
Kontrol valfi
çalışma oranı
(%)

16.5

Normal çalışma
bölgesi

16.4
16.3
16.2
16.1

Karar sınırı

16.0
Motor 1

15.9

Hata bölgesi

15.8

Motor 2
Motor 3

15.7
15.6
15

17

19

21

23
25
Yakıt sıcaklığı (°C)

27

29

31

33

Şekil-5 Yakıt kontrol valfi rejiminin ilgili faktörlere göre değişimi (2400 devir tam yük koşulunda normal ve aşınmış
enjektörlü motorlarda hesaplanmıştır).
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Şekil-6 Rölanti devrinde altı enjektörün sırayla kapatılıp açılması sırasında hesaplanan püskürtme miktarı
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Şekil-7 Rölanti devrinde iki farklı enjektörün kapatılması sırasında motor devrinin grafiği.
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Şekil-8 Volan dişlisi sinyali.
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Şekil-9 Volan dişlisi sinyalinden hesaplanan anlık motor
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3. Enjektör kapama yöntemi (hız regülatörü):
Önceki bölümde anlatılan yaklaşımın bir başka versiyonu
da, silindirlerden birine yapılan enjeksiyonun iptal
edilmesiyle birlikte, motor devrinde meydana gelen hız
değişiminin izlenmesine dayanır. Bir enjektörün
kapatılmasıyla birlikte, motor hızında anlık düşüş
meydana gelir. Bu durumda devir düzenleyicisi devreye
girerek enjeksiyon miktarını arttırır ve devri hedef rölanti
değerine getirir. Bu süre içinde motor devrinin değişim
karakteri kapatılan enjektörün püskürtme miktarına
bağlıdır. Geliştirilen bu yeni yöntem ile motorun kendi
kendine daha hızlı bir şekilde enjektör testi yapması
mümkün olmaktadır.
Şekil-8’de, farklı püskürtme miktarlarına sahip iki ayrı
enjektörün kapatılmasının motor devri üzerindeki etkisi
gösterilmektedir.
4. Krank devirsel düzensizlik yöntemi :
Binek araçlarda (4 silindirli motorlarda) bilinen bir
teknoloji olmakla birlikte bilindiği kadarıyla ağır dizel
motorlara ilk defa uygulanmıştır. Buradaki teknolojik
zorluk, silindir sayısı arttıkça motorun çok daha dengeli
çalışması sonucu 4 silindir motorlarda çalışan benzer
algoritmaların 6 silindir ve üstü motorlarda sonuç
vermemesi idi. Özellikle düz sıra 6 silindirli motorlar,
tüm dinamik kuvvet ve momentlerin dengelendiği
yapılarıyla farklı bir yaklaşım geliştirilmesini gerekli
kılmıştır. Şekil-10, volan dişlisinden alınan sinyalin
(Şekil-9) işlenmesi sonucunda elde edilen anlık krank hızı
değerlerini göstermektedir. Güç üretiminde silindirler
arasında bir dengesizlik oluştuğunda, bunun etkisi
devirsel düzensizlik olarak kendini gösterir.
Yukarıda anlatılan algoritmalar, yakıt enjeksiyon
sistemindeki yanmaya bağlı düzensizliklere ek olarak,
kompresyon kaçağı, valf sıkışması gibi farklı hata
modlarını da ortaya çıkarmakta kullanılmaktadır.
3.2. Yüksek Sıcaklık Koruması:
Dizel motorlarda soğutma sisteminin tasarımı en kötü
koşullar baz alınarak, en yüksek soğutma gereksinimine
göre yapılır. Bu durum sistemin güvenilirliğini
arttırmakla birlikte, yüksek kapasiteli pompa sisteminin
yakıt tüketimi üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır.
ECOTORQ motorda kullanılan elektronik enjeksiyon
sistemi sayesinde, motora koruma fonksiyonları
eklenerek, yakıt tüketimi yönünden daha avantajlı
soğutma sistemi tasarımına gidilebileceği düşünülmüştür.
Tasarımı yapılan yeni fonksiyon ile kontrol ünitesi,
sistemdeki yağ ve su sıcaklıklarını izleyerek, motorun
zorlanma durumlarında püskürtülen yakıt miktarını
ayarlamak üzere devreye girmektedir. Ayrıca sistem yağ
ve su sıcaklığını birlikte izleyerek, meydana gelebilecek
tutarsız sinyallere göre de farklı tepki vermektedir.

sinyali veren koruyucu bir fonksiyon geliştirilmiştir. Bu
fonksiyonun yenilikçi yönü, değişik hata modlarını (valf
arızası, yuva aşınması, valf sıkışması, pompa aşınması,
vb.) sistem tepkisine bağlı olarak teşhis etmeye yönelik
algoritmalardır.
3.4. Yağ Değişim Aralığı Tespiti:
Yağ değişim aralığı geleneksel olarak aracın yaptığı
kilometre ile tarif edilir. Buna karşılık, kurum birikmesi
motorun çalışma şartları ile doğrudan ilişkili olduğundan,
bu yaklaşım optimum aralığı belirlemekten uzaktır.
Bu projede, kontrol ünitesine yağda biriken kurum
miktarını motorun çalışma rejimlerinden tahmin ederek
uygun zamanda uyarıda bulunan bir fonksiyon
eklenmiştir.
3.5. Egzoz Freni Sırasında Enjektörün Soğutulması:
Enjeksiyon sistemlerinde oluşabilecek bir başka problem
de yanma odasındaki sıcaklığın normalin çok üzerine
çıkmasıdır. Bu durum sıklıkla egzoz freninin yanlış
kullanımından kaynaklanır. Yanma odası içinde sıcaklık
çok yükseldiğinde, enjektör ucunda hasar meydana
gelmekte ve kontrolsüz yakıt akışı motorda ciddi
problemlere yol açabilmektedir.
Bu türden bir soruna karşı önleyici bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Normalde egzoz freni esnasında
püskürtme yapılmazken, getirilen bu yaklaşımla belirli bir
miktar püskürtme yapılması sağlanmıştır. Kontrol ünitesi
içindeki fonksiyon egzoz freni kullanım durumuna göre
enjektörün soğutulması gerektiğine karar verip, küçük
yakıt enjeksiyonları ile soğuma sağlamaktadır. Yapılan
püskürtmeye ait parametrelerin (püskürmenin miktarı,
zamanlaması ve basıncı) optimizasyonu deneysel olarak
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak en olumsuz egzoz freni
kullanımında dahi, enjektör hasarına yol açmayan
koşullar sağlanmıştır.
4. SONUÇ
Yukarıda Ford Otosan’ın geliştirdiği ECOTORQ
moturunun genel tanıtımı yapılmıştır. Değişik motor
versiyonları
için
yapılan
çalışmalar
fizibilite
aşamasındadır. Motor yönetimi kapsamında geliştirlen
algoritmalar ve fonksiyonların kalibrasyonlarına yönelik
çalışmalar devam etmekle birlikte, başka ortak yakıt yollu
motorlara da uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

3.3. Yağ Sistemi Koruması:
Kontrol ünitesine yağlama sistemindeki değişkenleri
izleyerek, alt ve üst limitlerin aşılması durumunda hata
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BİR YAKIT PÜSKÜRTME ENJEKTÖRÜNÜN MATEMATİK
MODELLENMESİ
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ÖZET
Günümüzde yakıt püskürtme sistemleri, sağladığı avantajlar nedeniyle, dizel ve hatta benzinli motorlarda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Common Rail püskürtme sistemine ait bir enjektörde akışın ve hareketli
elemanların matematik modeli oluşturulmuştur. Bazı basitleştirici kabuller altında enjektör iğnesinin hareketi ve buna
bağlı olarak yakıt püskürtme miktarının zamanla ve krank açısına bağlı olarak değişimi elde edilmiştir. Ayrıca
püskürtme olayını etkileyen en önemli parametreler ve etkileri de incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yakıt püskürtme, Common Rail, Enjektör
MATHEMATICAL MODELLING OF FUEL INJECTION IN AN INJECTOR
ABSTRACT
Fuel injection systems are widely used in diesel and otto engines due to their advantages. In this study, a
mathematical model is developed for the flow and moving parts in a Common Rail injection system. The motion of
injector idle and the amount of fuel injected into combustion chamber are obtained as a function of time or crank angle,
under same supplied assumptions. Effects of the must important parameters on injection are also investigated in the
injection system.

Key Words:Fuel injection, Common Rail, Injector

1. GİRİŞ
Motorlarda yakıtın ve bu yakıtın püskürtülmesinin
motor çevriminde ve elde edilen motor performasında
azımsanmayacak bir rolü vardır. Gerek Otto motorları için
benzin, gerekse dizel motorları için dizel yakıtı olsun,
püskürtmenin etkisi genel olarak iki içten yanmalı motor
tipi için de benzer özellikler göstermektedir. Dizel
motorların yapılarından kaynaklanan ve ‘dolaylı
kontrollü’ motorlar olarak adlandırılmalarını sağlayan
dizel yakıtın yanma odasındaki gerek sıcaklık, gerek ise
basınç dağılımı sonucu kendiliğinden alev alması; dizel
motorundaki püskürtmeyi ve onun özelliklerini Otto
motorlarına göre daha önemli kılmaktadır. En yüksek güç,
çok iyi bir yakıt ekonomisi ve iyi bir yanma elde
edebilmek için, püskürtmenin çevrimin belirli bir
noktasında başlaması gerekir. Çevrime göre yakıt çok
erken püskürtüldüğü zaman bu noktada silindirin içindeki

havanın sıcaklığı yeter derecede yüksek olmadığı için,
tutuşma gecikecektir. Eğer, bu arada yakıt püskürtmesi
sürmekte ise, püsküren bu yakıt alevlenmediğinden
sıkışma sonucu oluşan sıcaklığı düşürecek ve tutuşma
gecikmesinin daha da uzatacaktır. Diğer taraftan yanma
odası duvarları ve piston kafası yakıtla ıslanacağından,
hem bir miktar yakıt enerjisi ziyan olacak ve hem de
karterdeki yağlama yağının kirlenmesi tehlikesi belirecek
ve böylece kurumlu egzoz ve zayıf yakıt ekonomisi
meydana gelecektir. Yakıt, çevrime göre çok geç
püskürtüldüğünde, piston ÜÖN’yı geçtikten sonra yanma
meydana
gelecek,
makine
maksimum
güç
geliştiremeyecek, yakıt tüketimi artacak ve kurumlu
egzoz oluşacaktır. Silindirlere püskürtülen yakıt miktarı,
makinenin çalışmasını püskürtme zamanındaki gibi
etkiler. Eğer püskürtülen yakıt miktarı, püskürtülmesi
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gereken miktardan çok fazla ise, kısmen düşük reaksiyon
hızları yüzünden alevlenme gecikecek ve tutuşma
gecikmesi süresi uzayacaktır. Tutuşma gecikmesi yakıtın
buharlaşma süresine kıyasla eşit veya daha uzun olursa, o
zaman bütün karışım bir anda yanmaya hazır olacağından
yanma hızı dolayısıyla basınç yükselme hızı çok yüksek
olur. Buna dizel vuruntusu denir. Bunun sonucu olarak
ani ve yüksek yük uygulama durumundaki gibi büyük
gerilmeler ve şiddetli titreşimlerdir[3]. Eğer püskürtülen
yakıt miktarı, olması gerekenden çok az ise, sonuç geç
püskürtmedeki gibi olur; makine maksimum güç
geliştiremeyeceğinden yakıt tüketimi artar ve kurumlu
egzoz oluşur. Dizel motorlarında başlıca üç türlü yakıt
püskürtme sistemi uygulanmaktadır. Bu püskürtme
sistemleri; hava ile püskürtme sistemi, hidrolik püskürtme
sistemi ve sabit basınçlı (Common Rail) sistemidir.
Bir püskürtme sisteminde püskürtmenin özellikleri ve
karakteri üzerinde püskürtme gecikmesi, püskürtme süresi
ve püskürtme basıncı gibi parametrelerin önemli ölçüde
belirleyici etkisi vardır. Yakıt sisteminde, püskürtme

pompasının yakıtı göndermeye başlaması, yanma odasına
yakıtın ilk giriş anı arasında bir süre geçmektedir. Bu süre
‘püskürtme gecikmesi’ olarak tanımlanır. Püskürtme
gecikmesi süreci yanmanın başlamasını doğrudan etkiler.
Bu nedenle, püskürtme avansı fikri ortaya atılmıştır. En
yüksek verimi sağlamak amacı ile makine silindirlerine
püskürtülen yakıtın, kuramsal olarak ÜÖN’da yanması
gerekir. Oysa, dizel motorlarında tam ÜÖN’da
oluşturulan ani yanma, çok yüksek bir yanma basıncına
ve dolayısıyla hareket mekanizmasında aşırı şok yüklerini
meydana getiren sonsuz miktardaki basınç değişimlerine
neden olur. Yanma olayı benzin motorlarında olduğu gibi
egzoz supabı açılmadan önce tamamlanmalı ve
maksimum basıncın ÜÖN’dan 12° - 15° KMA kadar
sonra meydana gelmesi sağlanmalıdır. Önpüskürtmesiz ve
önpüskürtmeli halde tipik basınç değişimleri sırayla Şekil
1 ve Şekil 2’de görülmektedir. Önpüskürtmede küçük bir
yakıt miktarı silindirlere püskürtülür ve yakıt odasının
ana püskürtmeden önce hazırlanmasına sağlar, yanmanın
verimini iyileştirir.

Silindir Basıncı p

İğne Stroku h

Silindir Basıncı p

ÜÖN

Krank mili

İğne Stroku h

hVE: Önpüskürtmedeki iğne stroku
hHE: Ana püskürtmedeki iğne stroku

hHE: Ana püskürtmedeki iğne

ÜÖN

Krank mili

Şekil 2. Önpüskürtmeli halde basınç
eğrisi ve enjektör iğne stroku [1]

Şekil 1. Önpüskürtmesiz sistemin
basınç eğrisi ve püskürtme memesi
iğne stroku [1]
Ana püskürtme ile birlikte motor için gerekli olan
enerji elde edilir. Ortaya çıkan bu enerji de esas itibarı ile
dönme
momentinin
sağlanmasından
sorumludur.
Common Rail sisteminde püskürtme basıncının
yüksekliği bütün püskürtme sırasında neredeyse sabit
kalır. Ard püskürtme, belirli NOx katalizatörleri için
emisyon değerlerinin düşürülmesinde ilave bir katkı
maddesinin püskürtülmesi amacıyla işleme dahil edilir.
Ard püskürtme, üst ölü noktadan kadar sonra, egzoz
zamanı sırasında ana püskürtmeyi takip edecek şekilde
gerçekleşir.
Püskürtme
başlangıcı,
püskürtme
karakteristiği ve yakıtın atomizasyonu yakıt tüketimine ve
atık gaz emisyonlarına etkir. Geç gerçekleşen bir

önpüskürtme düşük motor sıcaklığından dolayı NOx
emisyon değerlerini azaltır.
Şekil.3’de bir Common rail püskürtme sistemi ana
elemanları ve Şekil.4’de bu sistemde kullanılan bir
enjectör
şeması
görülmektedir.
Common
Rail
enjektörünün görevi; püskürtme başlangıcı ve püskürtme
miktarını elektronik olarak ayarlamaktır. Common Rail
enjektörler; enjektör memesi, hidrolik kontrol ünitesi ve
manyetik valf olarak farklı fonksiyon bloklarına
ayrılabilirler. Yakıt, yüksek basınç bağlantısından bir
yakıt kanalı yardımıyla hem memeye hem de valf kontrol
odasındaki giriş kanalına ve boğazına iletilir. Valf kontrol
odası, manyetik valf yardımıyla açılabilen yakıt ayar çıkış
deliği üzerinden yakıt geri tahliyesine bağlıdır. Sistemin
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Common Rail sistemli bir
püskürtmeye sahip yakıt
sistemi:
1.Yakıt deposu
2.Ön filtre
3.Besleme pompası
4.Yakıt filtresi
5.Alçak basınç
yakıt iletim
boruları (hatları)
6.Yüksek basınç
pompası
7.Yüksek basınç
yakıt iletim boruları
(hatları)
8.Rail
9.Enjektör
10.Yakıt geri tahliye
hattı
11.Kontrol ünitesi

Şekil 3. Common Rail sisteminin temel elemanları
basınç üretimi, elektrik akımı ile tahrik edilen hidrolik
yakıt basıncından bağımsız bir sistemin ürettiği kuvvet
yardımıyla gerçekleşir.
Püskürtülen yakıt miktarına ek olarak common rail
enjektörüne giren yakıt debisinin büyük bir bölümü
yanma odasına püskürtülmez, valf kontrol odasının yakıt
ayar çıkış deliği üzerinden geri tahliyeye ulaştırılır. Bu
miktar kontrol veya tahrik miktarı olarak adlandırabilir.
İğne
ve
valf

pistonunun yatak boşluklarından sızan yakıt, sistemin
hareketini engelleyen kuru sürtünmeyi ve iç parçaların
aşınmasını en aza indirir. Toplamda değerlendirilirse,
common rail enjektörüne giren yakıt debisinin yaklaşık
%55 kadarı ayar ve sistemin hareket işlevlerini sorunsuz
yerine getirilmesi için kullanılmakta ve yanma odasına
püskürtülmemektedir.
Yakıt ayar çıkış deliğinin kapalı olduğu durumda valf
pistonu üzerindeki hidrolik kuvvet, memenin basınç
kademesinin üzerindeki hidrolik kuvveti yenecek kadar
büyük olduğundan meme iğne oturma yüzeyine sıkıca
bastırılır ve yanma odasına karşı sızdırmazlık sağlanır.
Common Rail enjektörlerin fonksiyonu 4 ayrı basamakta
incelenebilir:
Enjektör kapalı (yüksek basınç mevcut)
Enjektörün açılması (püskürtme başlangıcı)
Enjektör tam açık ve
Enjektörün kapanması (püskürtme sonu)
Bu çalışma koşulları enjektörü oluşturan parçaların
üzerine etkiyen kuvvetlerin değişimiyle oluşur. Çalışır
halde olmayan bir motorda ve railde basınç olmaması
durumunda meme yayı enjektörü kapar.
Enjektörün açılması (püskürtme başlangıcı) fazında ise;
enjektör sükunet halinde iken manyetik valf, açma akımı
olarak adlandırılan ve manyetik valfin hızlı bir şekilde
açılmasına yarayan akımla tahrik edilir.

a-Enjektör kapalı (hareketsiz
durum) b-Enjektör açık
1- Yakıt geri tahliyesi
2-Elektrik bağlantısı
3-Kontrol birimi (Manyetik
valf)
4- Rail’den olan yakıt girişi
(yüksek basınç)
5-Valf bilyası
6-Yakıt çıkış ayar deliği
7-Yakıt giriş ayar deliği
8-Valf kontrol odası
9-Valf kontrol pistonu
10-Memeye giriş kanalı
11-Enjektör meme iğnesi
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Şekil 4. Enjektörün şematik yapısı
Enjektörün tam açık konumu ise; enjektör meme
iğnesinin açılma hızı, yakıt ayar çıkış ve giriş deliklerinin
arasındaki basınç farkı ile tanımlanır. Valf pistonu
gelebileceği en yüksek noktaya gelir (strok) ve orada bir
‘yakıt yastığı’ üzerinde durur. Bu ‘yakıt yastığı’ valf giriş
ve çıkış delikleri arasında oluşan yakıt akışı sonucu
oluşur. Meme iğnesi artık tam olarak açılmıştır ve yakıt
railin içerisindeki yakıta yakın bir basınçla yanma odasına
püskürtülür. Enjektördeki kuvvet dağılımı, açma
safhasındaki kuvvet dağılımına benzemektedir.
Enjektörün kapanması (püskürtme sonu) ise; akımın
kesilmesiyle manyetik valf tahrik edilmemesi durumunda
armatür grubu valf yayının yarattığı yay kuvveti etkisiyle
aşağıya doğru bastırılması ve valf bilyası yakıt ayar çıkış
deliğini kapatması ile gerçekleşir. Armatür iki parçalı
olarak yapılmıştır.
Armatür plakası bir tahrik elemanı yardımıyla aşağıya
doğru bastırılır, ama aynı zamanda bir geri getirme yayı
yardımıyla yukarı doğru yaylanabilir ve böylece armatür
ve valf bilyası üzerine etkiyen bir kuvvet kalmamış
olur.Yakıt ayar çıkış deliğinin kapatılmasıyla birlikte valf
kontrol odasında giriş deliğinden yakıtın girişine devam

Düşük Basınç Bölgesi

2. MATEMATİKSEL MODELİNİN
OLUŞTURULMASI ve ÇÖZÜMÜ
Bu bölümde, gerçek verilere sahip bir Common Rail
enjektördeki yakıt akışı ve püskürtme için matematiksel
bir model oluşturulacaktır. Ele alınan enjektörün basınç
kontrol odası şematik olarak Şekil 5’te gösterilmiştir.

Valf bilyası yuvası
P3

Valf çıkış
ayar deliği
P2

etmesi sayesinde railde olduğu kadar bir basınç meydana
gelir. Bu basınç artışı, valf pistonu üzerine daha büyük bir
kuvvet uygulanmasına yolaçar. Valf kontrol odasından
kaynaklanan bu hidrolik kuvvet ve meme yayının
yarattığı yay kuvvetinin bileşkesi, bu anda meme basınç
odasındaki yakıtın yarattığı hidrolik kuvveti yener ve iğne
kapanır. Yakıt püskürtme olayı üzerindeki araştırmalar
genellikle deneysel olup püskürtme sistemi üretici
firmalar tarafından yapılmaktadır [1,8,10]. Olayın
matematiksel modellenmesi ve teorik analizi çalışmaları
sınırlıdır [2,5,6,7]. Bu çalışmada Common Rail
püskürtme sisteminde kullanılan bir enjektör ele alınıp
püskürtme olayının matematik modellenmesi ve çözümü
üzerinde durulmuştur.

Valf
giriş
ayar
deliği

qçıkış = q2

d2
Kontrol Odası

P1=PRail
Yüksek Basınç Bölgesi
qgiriş=q1

Valf Pistonu
vpiston= vhs

dp

Piston çevresinden kaçan debi
Bu debi de q3’ün içinde
hesaplanır. A3 bu debinin geçtiği kesit alanıdır.

qpiston=q3

Şekil 5. Kontrol odasının şeması
Bu kontrol odası için akışkanlar mekaniğinin
temel
korunum denklemler yazılarak
bilinmeyenler
hesaplanacaktır.
Kontrol odası için, piston hareketsiz iken, süreklilik
denklemi;
q1 = q 2 + q3
(1)

yakıt debisini göstermektedir. Debi ifadeleri yerine
yazılarak

 (P − P ) 
 (P − P) 
k1.A1.2. 1 2  = k2.( A2 + A3).2. 2 3 
ρ 
ρ 


1/ 2

olup; q1 valf giriş ayar deliğinden kontrol odasına giren
yakıt debisini, q2 valf çıkış ayar deliğinden geçen yakıt
debisini ve q3 de valf pistonu çevresinden sızan kaçak

1/ 2

elde edilir.
P3 basıncının gerçek değeri 2-5 bar arasında olup,
yaklaşık olarak P3=0 alınırsa
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(2)

P2 = 1 −

(k1 . A1 )2
[(k1 .A1 )2 + (k 2 .( A2 + A3 ))2 ].P1

1/2

(

yazılabilir.
Sistem harekete geçtikten sonra ise (xhs>0):
Ap pistonun kesit alanı ve vhs hareketli sistemin hızı
olmak üzere süreklilik denklemi

q1 = q 2 + q3 − A p .v hs


2
A1k1 .

 ρ.(P1 − P2 )

(4)



2
= ( A2 + A3 ).k2 .
 (5)
 ρ.(P2 − P3 )

C=

D = A p .v hs

şeklinde ikinci dereceden denklem elde edilir. Bu
denklemin katsayıları:

[

2

E =

]

[

d .P23 + e.P22 + f .P2 + g = 0

4

(

)

4

c = k1 .A1 .P12

2

]

(A .v ) .ρ − (k .A .A .v ) .ρ.P
+
4

p

d =

2

2

p

4

1

1

p

p

1

İkinci dereceden bu denklem, zamana bağlı olarak
değişim göstermesinden dolayı hareketin her zaman
aralığında tekrar çözülmelidir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu terimlerin
hepsinin (k1, k2, k3, A2, P1) zamana bağlı
değişkenliklerinin tüm akış genelinde olduğudur. Fakat
hesaplamada kullanılan zaman adımı (0.001ms) için
özellikler sabit alınabilir.

∆V
∆t

(

∆v =

∆V V 0 .∆P
=
K .∆t
∆t

(8)

yazılabilir. q1 ve q2 debi ifadeleri ile beraber denklem (7)

)

(

)

(

)

4.C.D.E.P20. A2.α −B2 +4.C.D3
∆t
2 2
0
0
2
2.A .C .E.α.P2 . 2.P1 + P2 2.C . C2 +6.D2 .P20
−
+
∆t2
∆t2
2
4.A .C.D.E.α.P1
+ 2.D 2 .E.(B 2 − A2 .α ) −
∆t
2
2
0
4. A .C .E.α.P1 .P2 12.C 3 .D.P202
−
+
∆t 2
∆t 3

f = 2.A2.E2.(A2 +B2.α).P1 −

(

(7)

olacaktır. V0 kontrol odasının hacmi, K
yakıtın
sıkıştırabilme katsayısı ve ∆P kontrol odasındaki yakıt
basınç farkı olmak üzere

− 2 . A 2 .C 2 .E .α + 2 .B 2 .C 2 .E 4.C 3 .D
+
∆t 2
∆t 3

C4 +6.C2.D2 +2.A2.C2.E.α.P1
2
e=−2.( A.B.E) .α− A4 +B4 .E2 −
∆t2
4.C2.E.P20.(A2.α−B2) 4.C.D.E. A2.α−B2 12.C3.D.P20
+
+
−
∆t2
∆t
∆t3

2.1. Kontrol Odasındaki Sıkıştırılabilir Kabul Edilen
Yakıt İçin Süreklilik Denklemi;
Yukarıdaki modellemede yakıtın sıkışma miktarı ihmal
edilmiştir.
∆V yakıtın sıkışma miktarı ( ∆V > 0 ) olmak üzere
kotrol hacmi için süreklilik denklemi

q1 = q 2 + q 3 − A p .v hs +

(11)

üçüncü dereceden denklem elde edilir.
Bu denklemin katsayıları:

− k2 .( A2 + A3 ) − (k1.A1 ) .Ap2 .v 2p .ρ
2

2
ρ

ve P3 = 0 kabulü ile

2 2

b = −2.[k1.k2.A1.( A2 + A3)] .P1 −2.(k1.A1) .P1
2

V0
K
(10)

(6)

a = (k1 . A1 ) + (k 2 .( A2 + A3 ))

(9)

A = k1 .A1
B = k 2 . A2 + k 3 . A3

yaklaşık olarak P3=0 alınırsa

a.P22 + b.P2 + c = 0

)

şeklinde yazılabilir.
Süreklilik denklemi için, aşağıdaki kısaltmalar

1/ 2

1/ 2

1/2


 P −P 
α
k1.A1.2.(P1 −P2).  =k2.( A2 + A3).2. 2 3 
ρ

 ρ 
0
V . P2 − P20
− A p .v hs +
K

(3)

)

(

)

4.A2.C.D.E.α.P1.P20
−
∆t
4.C.D3.P20 2.A2.C2.E.α.P1 − C4 − 6.C2.D2 .P20
−
+
−
∆t
∆t 2
4.C 3 .D.P203
−
∆t 3
g = −D4 − A4.E2.P12 +2.A2.D2.E.α.P1.

(
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)

Burada α katsayısı, kontrol odasındaki akışın her zaman
aralığı anı için süreklilik denkleminin sağlanması
amacıyla kullanılmış olup

P1 > P2
P1 < P2

α = +1
α = −1

ise
ise

Bu üçüncü dereceden denklemin çözümünde NewtonRaphson yönteminin kullanılması uygun bulunmuştur. Bu
yönteme göre, kontrol odası basıncının (i+1). adım değeri

d .P23 + e.P22 + f .P2 + g
3.d .P22 + 2.e.P2 + f

P2,i +1

<ε

(14)

kullanılmıştır.
İlk tahmin değeri olarak (P20 +10 bar) alınmıştır.
Belirli bir yakınsama şartını sağlayana kadar çözüm her
adım için gerektiği miktarda tekrarlanmıştır. Sistemin
analizinde yakınsama şartı 0,01 alınmıştır.

(12)

alınmıştır.

P2i +1 = P2i −

P2,i +1 − P2,i

(13)

2.2. Valf Çıkış Ayar Delik Kesitinin Formülasyonu
Valf bilyasının elektromanyetik kuvvet yardımı ile
yuvasından kalkışı (Şekil 6) ile valf çıkış ayar deliği
olarak tanımlanan ve kontrol odasının basınç dağılımında
önemli rol oynayan bir kesit alanı ortaya çıkar (Şekil 7).

olur.
Yakınsama kriteri olarak

A

xb

I
x

α/2

O
B
y

α
Şekil 6. Valf bilyasının kalkış şeması

Şekil 7. Valf bilyasının kalkışı sırasında oluşan akış
kesitinin gösterimi

Maksimum kesit alanı ifadesi (şekil 7)

kapanış hızı sabit kabul edilecektir. t3 = t2+0,210ms, xb =
0,045mm, v2B = - 215mm/s = sabit

Ab max = 2.π .IO. AB
Ab max

y
α 
= 2.π .( x + ).xb . sin  
2
2

(15)


9,745.10−3.(t − t1 ) 
.
A(t )bk = 2.π. 0,34475−

0,210



(16)

xb = 0,045mm, α= 120° ve bilya çapı Db = 1,34 mm için
maksimum kesit alanı

Ab max = 0,08441mm 2
Açılma: t0 valf bilyasının açılma hareketine başladığı
an ve t1 de hareketin sona erdiği andır. Valf bilyasının
strokunun düşük bir değer olmasından ve hareketin ani
olarak başlayıp bitmesinden dolayı valf bilyasının açılış
hızı sabit kabul edilecektir.
t0 = 0, t1 = 0,135ms, v1B = + 333mm/s = sabit


9,745.10−3.t   0,03897.t 
.

A(t )baç = 2.π . 0,335+
 ( 17)
0
,
135
  0,135 

Kapanma: t2 valf bilyasının kapanma hareketine
başladığı an ve t3 de hareketin sona erdiği andır. Valf
bilyasının strokunun düşük bir değer olmasından ve
hareketin ani olarak bitmesinden dolayı valf bilyasının

 0,03897

.
.(t1 + 0, 210 − t )
 0,210


(18)

Valf bilyasının açtığı valf çıkış ayar deliği kesiti, bu
kesitin altında bulunan boğaz kesitinden geçen maksimum
debiyi geçirebilir.
2.3. Enjektörde Ortaya Çıkan Kuvvetler
Enjektör memesini açıp kapayan iğne ve bu harekete
iştirak eden baskı parçası, meme yayı, baskı parçası ve
valf pistonu, çok elemanlı bir titreşim sisteminin bütün
şartlarına sahiptirler. İğne, baskı parçası, meme yayı ve
valf pistonu kütleleri, yayın iğneyi ve baskı parçasını
bastırması, bu sistemin bir bütün olarak hareket etmesi,
iğne ve valf pistonu çevresindeki yatak boşluğu olarak
adlandırılabilecek küçük aralıklarda bulunan yakıtın
sönümleme (damper) etkisi, titreşim yapan yakıtın
değişen basıncı ve bu basıncın yarattığı hidrolik kuvvet,
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bu titreşim sisteminin elemanlarını oluşturmaktadırlar. Bu
sistemi oluşturan kuvvetler:
Valf yay kuvveti (mekanik kuvvet): Valf yayı, valf
bilyasını valf odasına açmaya karşı yuvasında tutar. Valf
odasındaki yakıt geri tahliyeye ve yakıt tankına sızamaz.
Elektromanyetik kuvvet: Elektromıknatıs tahrik edilmez
ise, kuvvet üretilmez. Tahrik edildiği halde ise,
elektromanyetik kuvvet, valf bilyasının üzerindeki yay
kuvvetini yenmek ve valf bilyasını yuvasından hareket
ettirmek için gereklidir. Bu, püskürtmenin başlaması için
en önemli kuvvettir.
Valf odasında oluşan basınçtan doğan kuvvet (hidrolik
kuvvet): Valf odasındaki basınçtan dolayı ortaya çıkan bu
kuvvet, valf pistonunun üzerine etkir; onun kalkışını
yavaşlatmak yönündedir, inişi sırasında ise valf
pistonunun hızını arttıracak yönde etkir.
Toplam hareketli kütle üzerine etkiyen atalet kuvvetleri:
İğnenin, baskı parçasının, valf pistonunun tamamı ve
meme yay kütlesinin 1/3’ünün titreşim hareketine
katıldığı kabulü yapılırsa, bu kütle (mhs)

m hs = m i + m bp + m vp +

1
.m my
3

(19)

engeller. Burada Fyö, meme yayının ön gerilmesini,
− k y .xi de yayın hareketi ile oluşan kuvveti gösterir.

Fy = −(Fyö + k y .xi )

Hız orantılı damper etkisinden kaynaklanan sönümleyici
kuvvet: se damper (sönüm) katsayısı olmak üzere
sürtünme ile ilintili oluşan kuvvet

Fd = − s e .x& i = − s e .

(22)

F1 = Pm .(Ay − Aoy . j )
(23)
olur. Burada j = 0 enjektör iğnesi açık, j = 1 enjektör
iğnesi kapalı olduğu durumda geçerlidir (Şekil 8).
Valf pistonuna kontrol odasındaki yakıttan dolayı
etkiyen hidrolik kuvvet:

F2 = P2 . Avp

(24)

Enjektörde hareketli sistem üzerine etkiyen tüm dış
kuvvetlerin toplamı Fnet olarak yazılırsa

2

d xi
&&i
= − mhs ×
dt 2

dxi
dt

Meme basınç odası ve iğne basınç kademesinden
kaynaklanan kuvvet (hidrolik kuvvet): Bu kuvvet meme
iğnesi üzerine ve açma yönünde etkir. Pm enjektör
memesinin basınç kademesine etkiyen hidrolik basınç ise:

hareketin deplasmanı xi ise, kuvvet:

Fa = −mhs .

(21)

(20)

mhs .&x&i + s e .x& i + k y .xi = Fnet

olur.
Meme yay kuvveti (mekanik kuvvet): Meme yayı, meme
iğnesinin açılmasını engellemek amacıyla onu oturma
yüzeyine (yuvasına) bastırır ve enjektörün yanma odasına
karşı sızdırmazlığını sağlar. Meme yayı, aynı zamanda
motorun ve pompanın çalışmadığı durumda da rail
içindeki basınçlı yakıtın yanma odasına gönderilmesini

(25)

Hareket denkleminin türev terimlerini, aşağıdaki sonlu
farklarda yazarsak [9]:

dx xi +1 − xi
=
∆t
dt
.

F2 = P2 *Avp
Fd sönüm kuvveti
yönü, hareketin
yönüne bağlı
olarak değişir.

Fy
Enjektör meme iğnesi

İğne
oturma
yüzeyi

F1 = Pm (Ay-Aoy) j
Şekil 8. Valf pistonuna ve enjektör iğnesine etkiyen kuvvetlerin bazıları
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(26)

iğnesinin hareketlerinden kaynaklanan ve geri tahliye
basıncının atmosfer basıncına yakın olmasından
kanaklanan türbülanslı akıştır. Bu öngörü ile model
denklemleri bir püskürtme periyodu (2500 ms) süresince
çözülmüştür.

d 2 x xi +1 − 2 xi + xi −1
=
dt 2
∆t 2

(27)

Fnet .∆t 2 + se .∆t.xi + 2.mhs .xi − mhs .xi −1
xi +1 =
mhs + se .∆t + k y .∆t 2

(28)

Bu ifadeler hareket denklemine yerleştirilirse,
aşağıdaki ifade elde edilir:

Bu ifade her adım için kullanılacak genel tanımdır.
Zamana bağlı olarak değişen Fnet kuvveti her hesap adımı
için hesaplanacaktır. Fnet toplam etkiyen net kuvvetin
kapama yönünde olması durumunda; enjektör memesi,
baskı parçası ve valf pistonundan oluşan hareketli sistem
hareketine başlamayacaktır. Valf çıkış ayar deliğinin
açılması ve kontrol odasındaki basıncın düşmesi açma
yönündeki kuvvetlerin kapama yönündeki kuvvetleri
yenmesi ve sistemin açılmaya, başlaması anlamına
gelmektedir. Bu ana kadar 1’den 3’e kadar olan
denklemler kullanılmaktadır. Sistem harekete geçtikten
sonra ise kullanılan denklemler farklı olmaktadır.
Denklem 4’den başlayarak 14’e kadar olan denklemler
kullanılarak, sistemin hareketinden kaynaklanan sıkışma
ve son yakınsama şartı da kontrol edilerek hareket her
adım için çözülmelidir. Valf çıkış ayar deliğinin
kapanması kontrol odasındaki basıncı yükseltecek ve
sistem stroku sıfır olana değin ilk hareket noktasına geri
dönecektir. Tüm bu hareket, sisteme etkiyen kuvvetlerin
kontrolü altında gerçekleşmektedir
Enjektör memesi içerisinde meme gövdesi ve iğne
arasındaki yakıt debisinin geçtiği kesitin (Am) iğne ve
hareketli sistem olarak tanımlanan diğer parçaların
yukarıdaki denklemlerle hesaplanan stroklarına (xhs) bağlı
olarak yaklaşık lineer değiştiği ve bu lineer denklemin
hata oranının çok düşük olduğu görülmüştür. İlgili
denklem aşağıda verilmiştir:

Am (mm 2 ) = 2,4007 x hs (mm) − 0,0017

Şekil 9. Common Rail sisteminin enjektör fonksiyon
değerleri [1]
Çözüm sonucu elde edilen iğne strokunun ve kontrol
odası basıncının zamanla değişimleri Şekil 10 ve Şekil
11’de verilmiştir. Elde edilen iğne strokunun Şekil 9’daki
deneysel veriyle uygun olduğu görülmektedir.

(29)
0,250

Q p = Am .k 4 .

2
.(Pm − Pyo )
ρ

İğne stroku (mm)

Yanma odasına püskürtülen yakıt miktarı ise
(30)

ifadesine göre hesaplanmıştır. Burada Pyo yanma odası
basıncı kç ise debi katsayısını göstermektedir. Matematik
modelin çözümüne ait detaylı bilgi [11]’de bulunabilir.
3. SONUÇLAR
Matematiksel modelin hesabında kullanılan valf giriş
ayar deliği ve valf pistonu kaçak yakıt debi katsayıları
için sabit değerler, valf çıkış ayar deliği debi katsayısı ise;
kontrol odası basıncının bir fonksiyonu olarak, parçanın
üretiminde kullanılan teknik resme uygun değer
aralığında (0,3 < k2=< 0,8) değişken alınmıştır. Bunun
sebebi, kontrol odası içinde bulunan yakıt miktarının
zamana bağlı olarak değişmesi ve bu yakıtın çıkış
deliğinden geçmesi sırasında valf bilyası ve enjektör

0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
0,00
-0,050

1,00

2,00

3,00

Zaman (ms)

Şekil 10. İğne strokunun zamanla değişimi
Sistemin bu stroku sonucu enjektörden yanma odasına
bir püskürtme gerçekleşir. Burada yanma odası basıncı
ortalama değer olarak 50bar kabul edilmiştir. Seri
üretimdeki örnek bir enjektör memesinin sabit basınç
altındaki lineer olarak arttığı kabul edilen akış alanından
akan yakıt debisinin hidrolik debi katsayısı baz alınmış ve
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Basınç (bar)

ele alınan Common Rail enjektördeki basınç dağılımı
orijinal enjektör memesine uygulanmıştır. Elde edilen
strok-püskürtülen yakıtın hacimsel debisi grafiği Şekil
12’de görülmektedir.
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Enjektör fonksiyonunu en çok etkileyen parçalardır.
‘Giriş’ ve ‘çıkış’ kesit deliklerinin oranı, enjektörün
emisyon ve önpüskürtme fonksiyonlarını doğrudan
etkiler. Ayrıca ‘mıknatıs yayı yine emisyon noktasında ve
geri tahliye değerlerinde oldukça etkindir. En önemli ve
fonksiyonu oldukça etkileyen bir ayar yeri de ‘Armatür
stroku’ ayarıdır. Bu geri tahliye hariç tüm fonksiyon
noktalarını etkiler. En büyük etkisi önpüskürtme
noktasında görülür. Valf pistonunun boyu ile belirlenen
ve ayar yapılan bir başka nokta da ‘enjektör meme stroku’
yani ‘iğne yükselme payı’ dır. Bu nokta enjektörün tam
yük (kapasite) fonksiyon noktasında etkilidir. ‘Mıknatıs
yayı öngerilme’ ve ‘Armatür stroku’ ayarları pullarla
yapılır. ‘Meme stroku’ ayarı ‘baskı parçası’ boyu ile
yapılır. ‘A/Z’ oranı imalat sırasında yapılmalıdır.
Gerçekte valf bilyasının; hidrolik kuvvet, ağırlık ve atalet
kuvvetleri ile armatür grubuna etkiyen elektromanyetik
kuvvet altında bir titreşim hareketi yaptığı bilinmektedir.
A/Z oranının büyümesi valf kumanda odasına giren
yakıtın çıkışa oranla daha fazla zorlanması anlamına gelir.
Dolayısıyla yakıt, akış kanalı üzerinden memeye yönelir.
Bu da en çok enjektörün alçak basınçlı ve tetikleme süresi
kısa olan çalışma noktalarında hissedilir.
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Kontrol odası basıncı
1,000
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Şekil 11. Kontrol odasındaki basınç dağılımı
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Common Rail enjektörünün iç parçalarının ve onların
ölçülerinin sistemin fonksiyonu üzerindeki önemli etkileri
vardır. Bu kısımda önemli parametreler ve bunların
sistem fonksiyonunu nasıl etkiledikleri üzerinde
durulacaktır.
2.5.1. Valf ve Armatür Grubu

Zaman (s)
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2.5 PÜSKÜRTMEYİ ETKİLEYEN ARAMETRELER
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Şekil 12. Enjektörlerin çevrim boyunca yanma odasına
gönderdiği hacimsel debi
Model tüm püskürtme çevrimi (2,500ms) boyunca
analiz edilmiştir.
Matematiksel modelden olan ilk
beklentimiz, hareketli sistemin xhs = 0,2mm strokunda
valf küresi açık konumda iken kontrol odasının iç
yüzeyine temas etmeden durması idi. Model bu şartı
sağlamaktadır ve valf bilyasını tetikleyen elektromanyetik
kuvvet ortadan kalkıncaya kadar enjektör iğnesi, baskı
parçası, valf pistonu ve meme yayından oluşan ve
hareketli sistem olarak tanımlanan parçalar yaklaşık
olarak denge konumundadırlar. Valf bilyasının
tetiklenmesinden
sonra
ise
model
enjektörün
fonksiyonunu yerine getirmekte ve açılma hareketinden
daha yüksek bir ivme ile kapanmaktadır. Matematiksel
modelin gerçek enjektöre yakın bir davranış göstermesi,
tüm temel etkilerin gözönüne alınmış olmasındandır.
Gerek strokta gerek ise basınç dağılımdaki farkları
oluşturan en büyük etken, sistemin fonksiyonel ölçüler
üzerindeki tolerans aralıklarına karşı aşırı hassasiyeti
olarak tanımlanabilir. Valf pistonunun konik yapısı,
kontrol odası içerisindeki akışın laminer veya türbülanslı
olması gibi birçok faktör fonksiyonel değerler üzerinde
etkin rol oynar.

2.5.2. Mıknatıs Yay Kuvvetinin Etkisi
Mıknatıs yayı ‘Armatür saplama’sına baskı uygular.
Amaç tetikleme yokken valf bilyasını yukarıya itmeye
çalışan basıncı, tetikleme durumunda manyetik mıknatısın
‘Armatür plakası’nı yukarıya çekişini dengelemektir.
Mıknatıs yay öngerilme değerinin yükseltilmesi Armatür
saplamasına dolayısıyla valf bilyasına daha fazla kuvvet
uygulanması anlamına gelir. Bunun sonucunda tetikleme
sonrası Armatür plakasının daha zor çekilmesi söz konusu
olacaktır. Özellikle tetikleme süreleri düşük olan
fonksiyonlarda bu olay püskürtme değerinin düşmesi
anlamına gelmektedir. Fakat önpüskürtme noktası bu
olaydan oldukça az etkilenir. Çünkü püskürtme süresi o
kadar düşüktür ki, zaten Armatür plakasının ufacık bir
hareketi fonksiyonun yerine gelmesi için yeterlidir.
2.5.3. Enjektör Memesi Strokunun Etkisi
Meme iğnesinin maksimum stroku sadece tam yük
(kapasite)
fonksiyon
noktasında
gerçekleştirir.
Dolayısıyla sadece bu nokta etkilenir. Enjektör memesi
strokunun değeri ne kadar büyürse püskürtme miktarı da o
oranda artar.
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2.5.4. Armatür Strokunun Etkisi
Armatür yükselişi, Armatür saplamasının en fazla
yükselebileceği mesafe anlamına gelir. Armatür
strokunun yüksek olması durumunda tetikleme sonrası
Armatür saplamasının katedeceği mesafe artar. Aynı
şekilde tetikleme son erdiğinde valf bilyasını yuvasına
bastırabilmek için yine bu mesafeyi kateder. Sonuç olarak
açılış ve kapanış arasındaki sürede püskürtme
yapıldığından, püskürtme miktarı kat edilen yol/zaman ile
doğru orantılı olarak artar. Bu durumdan en çok kısa
püskürtme süresinin söz konusu olduğu önpüskürtme ve
ikinci olarak da Armatür saplamasının maksimum
yüksekliğe eriştiği tam yük fonksiyonları etkilenecektir.
2.5.5. Enjektör Meme Yayının Etkisi
Enjektör meme yayının görevi, basınç mevcut değil
iken iğneyi aşağıya bastırarak memeyi kapalı tutmak,
basınç altında meme açılırken iğnenin, dolayısıyla baskı
parçasının valf pistonuna çarpmasını frenlemektir.
Enjektör meme yayının ön gerilmesinin büyümesi, yayın
meme üzerine daha fazla baskı uygulaması anlamına
gelir. Bunun sonucunda iğneyi açmak için daha fazla
basınç gerekmektedir. Yani meme biraz daha geç
açılacaktır. Bu olayın etkisi özellikle alçak basınçlarda
işlev gören ölçüm noktalarında hissedilebilir.

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Sakarya,
s.5-47.
6. Ficarella, A., Laforgia, D., Instututo di Macchine ed
Energetica, Universita di Bari, Makale, “Fluid Dynamic
Phenomena in Fuel–Injection Systems”, İtalya, s.1-19.
7. Ficarella, A., Laforgia, D., Instututo di Macchine ed
Energetica, Universita di Bari, Makale, “Contribution To
The Simulation of Injection System For Reciprocating
Internal Combustion Engines”, İtalya, s.1-7.
8. Kappen, N., SS95, “Messung und Simulation der auf
die Düsennadel einer Dieseleinspritzdüse wirkenden
Kräfte. Diplomarbeit”, Almanya, s.24-32.
9. Karagöz, İ., 2001,Sayısal analiz ve mühendislik
uygulamaları, Vipaş, Bursa.
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2.5.6. Mıknatıs Grubu
Mıknatıs grubunun da enjektör fonksiyonlarını
oldukça etkilediği biliniyor. Özellikle grubun gövdeye
montajından sonra oluşan ‘artık hava boşluğu’ ayarı
etkilidir.
Mıknatıs grubu gövde ile birleştirildiğinde,
Armatür plakası ile nüve arasında hareket boşluğu kalır.
Bu boşluğun az veya çok oluşu, Armatür plakasının
nüveye temas edinceye kadar kat edeceği yolun azalması
veya çoğalması anlamına gelir. Elektromanyetik mıknatıs
uzak mesafeden Armatür plakasını çekmek için daha fazla
manyetik alan üretinceye kadar geçen süre, daha az
püskürtme anlamına gelmektedir. Tersi olduğunda da
püskürtme miktarı ve süresi artacaktır.
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MATLAB/SIMULINK ORTAMINDA ÇALIŞAN KONTROL AMAÇLI BİR
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ÖZET
Otomotiv mühendisliğin bir çok dalında ve bu dallar içinde bir çok ihtisas alanında disiplinler arası çalışma
yapılmasını gerektiren bir konudur. Bu ihtisas alanlarından bir tanesi de son yirmi yılda yol taşıtlarındaki kullanımı
giderek artmış olan kontrol alanıdır. Yol taşıtlarındaki ilk önemli kontrol uygulamaları motor kontrol sistemlerinin
kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yol taşıtlarında motor kontrol sisteminin ana hedefi yakıt tüketimini fazla
arttırmadan emisyonları istenilen seviyelerde tutmaktır. Bu, motorun modellenmesi çok zor bir sistem olması, çalışma
koşullarındaki değişikliklere paralel olarak motor modelinde büyük değişiklikler yaşanması ve yakıt ekonomisi ile
düşük emisyonun birbirine zıt istekler olmasından dolayı ulaşılması oldukça zor bir hedeftir ve kapsamlı bir modelleme,
deney ve optimizasyon çalışması gerektirir. Pahalı deneyleri asgariye indirmek için kontrol sistemlerinin ilk tasarımında
hızlı çalışabilecek, parametrik ve modüler motor modellerinin kullanılması gereklidir. Bu bildiride motor kontrol
sistemi analizi, tasarımı ve gerçek zamanlı donanım içeren simülasyon çalışmaları için geliştirilmiş bir Matlab/Simulink
motor modeli ve model kütüphanesi anlatılmaktadır. Ayrıca örnek olarak bu motor kütüphanesi kullanılarak oluşturulan
motor modeli için bir hız kontrolcüsü tasarlanmış ve simülasyon sonuçları verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Motor kontrol kütüphanesi, sanal motor, otomotivde kontrol uygulamaları
A CONTROL ORIENTED MATLAB/SIMULINK IC ENGINE LIBRARY
ABSTRACT
Automotive related work requires interdisciplinary studies in a large number of specialization areas within
engineering. One of these specialization areas whose importance in road vehicles has been increasing steadily during
the last twenty years is the controls area. One of the first applications of control in road vehicles was the development
of engine control systems. The main aim of a road vehicle engine control system is to keep emissions low without
increasing fuel consumption too much. This aim requires considerable modeling effort along with testing and
optimization and is very difficult to achieve as the engine is very hard to model accurately, as changes in operating
conditions result in large changes in the engine model and as fuel economy and low emissions are conflicting
requirements. To reduce the amount of expensive engine tests, fast, parameterized and modular engine models need to
be used in initial controller design studies. This paper presents a Matlab/Simulink engine model and engine blockset
developed for engine control analysis, design and hardware in the loop simulation purposes. In addition, a speed
controller design and simulation study for an engine model prepared using this blockset is presented as an example.
Keywords: Engine control library, virtual engine, automotive control systems
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1. GİRİŞ
Günümüzde motor kontrol sistemi bir yol taşıtının
vazgeçilmez bir parçasıdır ve emisyon seviyelerini düşük
tutmaktan,
kullanılan
sensörlerin
diyagnostik
kontrollerine kadar bir çok işlemi yerine getirir (Güvenç
ve Aksun Güvenç, 2002). Giderek düşen emisyon ve
yakıt ekonomisi istekleri komplike motor kontrol
sistemlerinin kullanımını bir zorunluluk haline
getirmiştir. Bu bildiride Matlab/Simulink ortamında
oluşturulan bir içten yanmalı motor kütüphanesi ve bu
kütüphane vasıtasıyla oluşturulan motor modeli için bir
hız kontrol sisteminin geliştirilmesi anlatılmaktadır. Bu
çalışmada motor kütüphanesinin kurulmasında temel
olarak literatürde sıkça kullanılan bir Ortalama Değer
(MVEM: mean value engine model) kullanılmıştır. Motor
sistemi: 1) yakıt dinamiği, 2) krank mili dinamiği ve 3)
manifold hava dinamiği olarak üç alt sisteme ayrılmıştır.
Modüler olarak oluşturulan motor kütüphanesi bu üç alt
sistemi bloklar olarak içermektedir.

Gaz
Kelebeği

Ortalama Değer (MVEM) motor modellerinde bir
krank devri içindeki ve devirden devire olan farklılıklar
yerine önemli değişkenlerin ortalama değerlerine bakılır
(Hendricks ve Sorenson, 1990). Bu yaklaşım kontrol
çalışmaları için yeterlidir. Kontrol çalışmalarında krank
devir zamanlarının altında ya da yakınında, çok düşük
zaman skalaları kullanılmasına ya da silindirlerdeki
yanma olayının detaylı olarak incelenmesine gerek
yoktur. Önemli olan gerekli tüm dinamik etkileri
kapsayan hızlı simülasyona ve gerektiğinde elektronik
kontrol ünitesi testleri için gerçek zamanlı donanım
içeren
simülasyonlara
uygun
bir
modelin
kurulabilmesidir.
Ortalama Değer modelleri içten yanmalı motorların
krank mili hızı, emme manifoldu basıncı, teorik hava
yakıt oranı gibi bir çok önemli dinamik parametresinin
tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Literatürde yapılan
çalışmalar bu modellerin hem geçici hem de kararlı

Emme
Manifoldu

Krank
mili

Silindire
Hava girişi

n

Şekil 1. Tek silindirli motor şematik modeli
rejimdeki çalışmalarda oldukça başarılı olduğunu
göstermiştir. Yapılan uygulama sonuçlarında artık gerçek
bir ‘motor’ ile ‘model’ arasında birçok çalışma aralığında
önemli farklardan söz edilmemektedir. Ayarlanması
gereken parametre sayısı her yeni çalışmada biraz daha
azalırken, eşzamanlı olarak bu modellerin doğruluğu da
artmaktadır. Bu da Ortalama Değer modellerini motor

kontrol ve geliştirme çalışmalarında çok kullanışlı hale
getirmiştir (Hendricks, 1992).
Bildirinin geri kalanının organizasyonu takip eden
satırlarda verilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü
bölümlerde sırasıyla yakıt dinamiği, krank mili dinamiği
ve manifold hava dinamiği blokları (bkz Şekil 1)
anlatılmaktadır. Beşinci bölümde kütüphane elemanları
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kullanılarak bir sanal motor oluşturulmuş ve altıncı
bölümde bu sanal motor için bir devir kontrol sistemi
tasarlanmıştır. Bildiri sonuçlar ve öneriler bölümüyle son
bulmaktadır.
2. YAKIT DİNAMİĞİ
Ortalama Değer motor modellenmesinde kullanılan
denklemlerin hepsi ilgilenilen alt sisteme uygulanan
enerji ve kütle dönüşümü yöntemleri ile elde edilmiştir.
Modellenen ilk alt sistem yakıt dinamiğidir. Bu alt
modelde yakıt akışı yakıtın buhar haldeki akışı ve yakıtın
emme manifoldu içinde film olarak akışı şeklinde ikiye
ayrılmıştır Ayrıca emme manifoldunun motor soğutma
sistemi tarafından ısıtıldığı düşünülmüştür. Yakıtın
buharı, emme supabına manifoldun içindeki hava akışının
yardımıyla çevrim içinde girer. Emme manifoldu içinde
motor soğutma sistem sıvısı tarafından ısıtılan duvarda
bulunan yakıt filmi zamanla manifold çeperinde
buharlaşır. Buharlaşan yakıt filmi belirli bir zaman sonra
diğer yakıt buharıyla birleşir ve silindir içine valflerden
akan toplam yakıtı oluşturur. Burada emme manifoldu
içine enjekte edilen yakıtın tamamının buharlaştığı ve
silindir içinde yandığı kabul edilmiştir. Bu çalışmada
kullanılan model denklemleri çoğunlukla Hendricks ve
Sorenson’un
(1990)
ve
Hendricks’in
(1992)
çalışmalarından alınmıştır. Modelleme ve kullanılan
denklemlerle ilgili daha detaylı bilgi Sencer ve Giray
(2002) ve Aksun Güvenç vd (2004) kaynaklarında
bulunabilir.
Matlab/Simulink ortamında modelin oluşturulmasında
asıl amaç oluşturulan modelin istenen motoru
olabildiğince gerçeğe uygun bir şekilde temsil etmesidir.
Ayrıca en önemli amaçlardan biri de oluşturulan modelin
maskelenerek bir kütüphane haline getirilmesidir. Bu
maskeler Simulink S-fonksiyonu blokları haline
getirilebilir ve bir grafik arayüzü ile parametre giriş ve

Şekil 2. Yanma Dinamiği Simulink Kütüphane Bloğu

Şekil 3. Krank mili dinamiği Simulink Kütüphane Bloğu

yardım pencereleri eklenebilir. Böylece kütüphaneden
yararlanmak isteyenler kendi motorları için gerekli
değişiklikleri kolaylıkla yapabileceklerdir. Bu sebeple
ayrı maskelenmiş bloklarla Simulink ortamında alt
modeller oluşturulmuştur. Yanma dinamiği modeli de
maskelenmiş bir blok haline getirilmiştir (bkz Şekil 2).
İstendiği takdirde giriş ve çıkışları ilgili bloklara
bağlanarak istenen motorlar için uygulanabilmektedir.
Modelin
girişleri
kontrolcüden
gelen
silindire
püskürtülecek tahmin edilen yakıt miktarı ( m& fu ), emme
manifoldu basıncı (pman) ve motor devridir (n). Model
çıktısı ise enjekte edilecek yakıt miktarıdır ( m& fi ). Model
içinde yakıt dinamiğinde düzeltmeleri sağlayan
kompansatör alt modeli de bulunmaktadır.
Yapılan çalışmalar gerçek bir motorun bir çok
doğrusal olmayan etki içerdiğini ve zamanla değişken
yapılı olduğunu göstermiştir. Bu yüzden konvansiyonel
kontrolcüler geçici rejim durumunda efektif olarak
çalışamamaktadır. Yakıt dinamiği alt modeline bu
nedenle dinamik ters alma prensibi kullanan bir
kompansatör eklenmiştir. Kompansatör yakıt dinamiği
sistemini doğrusallaştırıp, zamanla değişken yapının
etkilerini ortadan kaldırır.
3. KRANK MİLİ DİNAMİĞİ
İçten yanmalı bir motorun modellenmesinde önemli
alt modellerden biri de krank milinin dinamiğidir. Krank
mili dinamiğinin modellenmesi sayesinde motor devri
elde edilebilmektedir. Modelde kullanılan krank mili
durum denklemleri enerjinin korunumu yöntemi
kullanılarak elde edilmiştir. Motorun silindirlerine giren
yakıt enerji olarak motora girmektedir. Daha sonra
sıkıştırma ve yanma olayları meydana gelmektedir.
Soğutma sistemleri, egzoz sistemleri kayıpları ve de
yanmanın kendinden gelen kayıplar bulunmaktadır. Bu
gibi kayıpların modellenmesi oldukça zordur. Bu
sistemlerin modellenmesinden kaçınılarak bu olaylar tek
bir verim faktörü kullanılarak modellenmiştir (Hendricks
ve Sorenson, 1990). Fiziksel olarak enerjinin dönüşümü
prensibine göre termodinamik çevrimden ortaya çıkan
enerji, dönme kinetik enerjisine dönüştürülmektedir.
Dönüştürülen enerji de krank milinin ve onunla bağlantılı
olarak da yükün eylemsizlik momentlerini yenmeye
harcanmaktadır. Kabul edilen prensip sayesinde motorun,
krank miline ve yüklemesine göre harcanacak güç
miktarları oldukça basit ve kullanışlı şekilde ortaya
konmuştur. Literatürdeki diğer modellerin aksine bu
modelde pompalama ve sürtünme fiziksel alt sistemleri
de kullanılmıştır.
Matlab/Simulink krank mili modeli de maskelenmiş
bir blok halinde hazırlanmıştır. İstendiği takdirde giriş ve
çıkışları ilgili bloklara bağlanarak istenen motorlar için
uygulanabilmektedir. Modelin girişleri emme manifoldu
basıncı (pman) ve silindire giden hava debisi değişimidir
( m& ap ). Model çıkışı ise motor devridir (n). Ayrıca model
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1
1

-0.0205+1.741*u[1]-0.745*u[1]^2

Lambda

eta(lambda)

27.5

exp(-(theta^2/(2*u[1]^2)))

Maximum
Brake
Torque

eta(theta)

2

5
1
n

3

Initi al Crank Shaft Speed
is taken as 3750 rpm

u[1]*u[2]*u[3]*u[4]
etaNet

0.558*(1-0.392*u[1]^(-0.360))

1
s

Hu*u[1]*u[2]/(I*u[3])

eta(n)

(Hu*etaNet*dmf/dt)/(I*n)

Integrator of n

0.0135*u[1]^3 + 0.272*u[1]^2 + 1.673*u[1]
u[1]+u[2]

0.9301+0.2154*u[1]-0.1657*u[1]^2

FrictionLoss

PLossNet
eta(pman)

(0.206*u[1]^2 - 0.969*u[1]) *u[2]
PumpingLoss
k*u[1]^3
LoadPower
dfu/dt
Pman

2

u[1]/(lamdes*14.67)

4

dfi/dt
(u[1]+u[2])/(I*u[3])

n
Manifold fuel Dynamics

pman

1

(pLossNet+pLoad) /(I·n1)

dmap/dt
Calculates predicted
fuel m ass flow

Şekil 4. Krank mili dinamiği Simulink modeli
içine yakıt dinamiği alt modeli de yerleştirilmiştir. Bu
sayede yakıt dinamiği modeli için de ayrıca giriş çıkış
bağlamak zorunda kalınmamıştır. Şekil 3’teki modelin
maskesi kaldırılıp altına bakıldığında Şekil 4’teki daha
detaylı sistem görülür. İsteyen kullanıcılar model
bloklarının iç ayrıntılarını böylece istedikleri gibi
değiştirebilirler.

t
Şekil 5. Manifold hava dinamiği Simulink modelleri

4. MANİFOLD HAVA DİNAMİĞİ
Emme manifoldundaki hava akışının modellenmesi
içten yanmalı motor modellenmesinde büyük önem
taşımaktadır. Özellikle manifold basıncının motor devrine
ve gaz kelebeği açıklığına bağlı olarak değişiminin
bilinmesi silindirlere giren hava debisinin tayininde
önemli rol oynamaktadır. Bu şekilde emme manifoldu
içine giren ve silindirlere aktarılan hava miktarlarının
tayin edilmesi için birçok motora uygulanabilinecek bir
model oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model daha sonra
kütüphaneye eklenerek farklı motorlara da uygun hale
getirilmiştir. Şekil 5’te solda gösterilen emme manifoldu
hava dinamiği modelinin ana giriş değişkenleri ve gaz
kelebeği açıklığı (α) ve motor devridir (n). Bahsedilen
giriş değişkenlerine karşılık modelden manifold basıncı
(pman) ve silindirlere giren hava debisi (dmap/dt) çıkış
olarak alınmaktadır. Elde edilen çıkışlar, ilgili bloklara da
bağlanarak konvansiyonel taşıt motorlarında geniş
uygulama alanları bulabilecek motor modeli ortaya
çıkarılabilir. Oluşturulan emme manifoldu modeli
geliştirilerek egzos gazı resirkülasyonu da (EGR) modele
eklenmiştir (Hendricks vd. 1996).

4.1 EGR Etkisi
Emme manifoldunun modellenmesinde (kullanıldığı
zaman) EGR etkisi de hesaba katılmalıdır. Bir önceki alt
bölümde emme manifoldunda izotermal bir hava akışı
olduğu düşünülmüştür. Emme manifolduna giren hava
sabit bir atmosfer sıcaklığında bulunmaktaydı ve daha
sonra da ilerleyerek yanma odalarına dağılmaktaydı.
Fakat EGR kullanıldığında atmosferden alınan havanın
emme manifoldu içinde akarken egzoztan gelen hava ile
birleşerek belirli bir sıcaklığa ulaştığı bilinmektedir. Bu
sebeple daha önce ideal gaz kanunları kullanılarak
modellenmiş olan emme manifoldu içindeki hava akışı
değiştirilmiştir. EGR etkisi dahil edilmeksizin izotermal
olan manifold modeli, egzoz gazı geri beslemesi ile
adyabatik olarak değiştirilmiştir. Emme manifoldu içinde
enerjinin korunumu kanunları uygulanarak gaz
kelebeğinden ve EGR ile egzoztan gelen gazların
enerjilerinin kapalı hacimde birleştiği kabul edilmiştir
Fons vd. (1999). EGR kullanan bir motoru modellemek
için Şekil 5’te sağda görülen Simulink modeli
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dev/dakikadır. Gaz kelebeği 30º den 40º dereceye ani
olarak açılmakta ve daha sonra 40º den 20º ye inip sonra
30º de sabit olarak kalmaktadır. Bu tip bir simülasyon
günümüz kullanım şartlarında oldukça olağan bir
hızlanma testi olarak görülebilir.
Şekil 8’de simülasyon sonuçları görülmektedir. Bu
şekilde gaz kelebeği girişi, motor devri, silindir hava
debisi ve manifold hava basıncı gösterilmiştir. Şekil 9’da
ise EGR etkisinin silindire giren hava debisine etkisi
görülmektedir.
6. MOTOR HIZ KONTROLÜ
Oluşturulan doğrusal olmayan motor modeli
Simulink’teki
analiz
araçları
kullanılarak
doğrusallaştırıldığında modelin transfer fonksiyonu
G( s ) =

Şekil 6. Simulink motor kütüphanesi
oluşturulmuştur. Bu modelde manifold sıcaklığı (Tman) ek
girişi ve kelebekten geçen hava akışı (dmat/dt) ek çıkışı
vardır.

K ( s ) = 95

pman
dmat/dt

Tman

dmap/dt

Tman

pman
dmap/dt

Manifold T emperature Subsystem
for EGR Effect

(1)

olarak bulunmuştur. Motorun istenen hıza ulaşması için
kurulacak kontrolcü için bazı tasarım kriterleri
belirlenmiştir. Bunlar: 1)sıfır sürekli rejim hatası elde
etmek, 2)minimum aşma ile hızı kontrol etmek ve
3)olabildiğince düşük yerleşme zamanı ile motor hızının
sabitlenmesini elde etmektir. Kontrolcü tasarımı Matlab
Sisotool grafik arabirimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir
(bkz. Şekil 10). Sonuç olarak elde edilen kontrolcü

a

Throttle position
wave generator

852s 2 + 2.362e004 s + 1.53e005
s 5 + 70.99 s 4 + 1864s 3 + 2245e004s 2 + 1.214e005s + 2.227 e005

1 + 0 ,49 s + (0 ,25 s )2
s (1 + 0.002 s )

(2)

n

Crankshaft Dynami cs

Scope1

şeklindedir. Kontrolcü içeren sistemin 3750 dev/dak dan
4000 dev/dak ya çıkışı için basamak cevabı Şekil 11’de
gösterilmiştir.

pman

alpha dmat/dt
n

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

dmap/dt

Mani fold Air Dynamics Subsystem
Including EGR Affect

Şekil 7. EGR eklenmiş motor modeli
5. SANAL MOTOR
Önceki bölümlerde anlatılan alt modeller Şekil 6’da
da görüldüğü gibi bir Simulink model kütüphanesi
(Engine Blockset) haline getirilmiştir. Şekil 7’de bu
kütüphane elemanları kullanılarak oluşturulmuş olan
EGR etkili bir sanal motor modelinde kullanılan
parametreler literatürde bulunan bir 1.1 lt Ford CFI tek
silindirli
motoruna
aittir
(Hendricks,
1992).
Simülasyonlarda motorun başlangıç devri 3750

Bu bildiride içten yanmalı motor kontrol
çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilen bir Simulink
motor modeli kütüphanesi anlatılmıştır. Bu kütüphane
kullanılarak
oluşturulan
bir
sanal
motorun
simülasyonunun ve bir motor devir kontrolü çalışmasının
sonuçları da sunulmuştur. Geliştirilen Ortalama Değer
motor kütüphanesi ve sanal motor, parametrik ve modüler
yapıdadır ve gerçek zamanda çalışacak kadar hızlıdır.
Kütüphanenin
genişletilmesi
çalışmaları
devam
etmektedir.
NOT
Matlab/Simulink marka ve isimleri Mathworks Inc.
şirketine aittir.
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Şekil 8. Simülasyon sonuçları
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Şekil 9. EGR ile silindirlere giren hava debisinin
değişimi
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MULTIAXIAL FATIGUE DAMAGE ESTIMATION UNDER
NONPROPORTIONAL LOADING
Mehmet Fırat, Ümit Kocabıçak
The University of Sakarya, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, ADAPAZARI

ABSTRACT
A computational methodology based on the local strain approach is described in the fatigue damage assessment of
metallic structures. A plasticity model coupled with a notch stress-strain approximation scheme is used in the
computation of material response under nonproportional fatigue loads. The calculated stress-strain response is used to
predict the fatigue crack initiation life using effective strain range parameters and critical plane parameters. The
proposed methodology is applied for the numerical simulation of radial fatigue tests of a disk-type truck wheel.
Comparisons in terms test failure locations and estimated crack initiation sites are given.
Keywords : crack initiation, fatigue life prediction, local strain approach, and critical plane approach.

1. INTRODUCTION
Multiaxial fatigue failure assessment of mechanical
components early in the design phase plays a key role in
the industrial practice. The service loads acting on a
structural element may be simulated with digitally
controlled servo-hydraulic testing systems; however,
understanding of fatigue failure under multi-axial
loading is still a practical need in order to understand
active failure mechanisms. Hence, the mathematical
modeling of multiaxial fatigue damage may be useful
tool reducing design iteration studies during product
development and refinement processes.
In various studies it has been shown that the local
state of stress or strain influence the fatigue strength of a
component, and the local strain approach is a practical
engineering approach as long as the crack initiation plays
a dominant role in durability assessment of structural
components. The computational fatigue analysis based on
local strain approach may be composed of three main
modules. First a multiaxial constitutive model is used to
calculate the material response at a structural point under
a given loading. A notch analysis model coupled with the
constitutive model may serve in the calculation of stressstrain at a material point for relatively long loading
histories. Finally, a multiaxial damage parameter coupled

with a summation rule is employed to assess damage for
individual loading cycles and to transform in to an
equivalent uniaxial fatigue damage process usually
characterized by a strain – life curve determined with
smooth specimens.
In this paper, a computational methodology is
presented for fatigue damage analysis of metallic
components
under
general
proportional
and
nonproportional loading. The details of approach are
illustrated through an industrial application, and the radial
fatigue tests of a truck wheel are simulated. The fatigue
test cycles are predicted using effective strain and critical
plane parameters, and the predicted cycles and estimated
fatigue critical locations are compared with the test
results.
2. RATE INDEPENDENT PLASTICITY
Generally, machine elements and structural
components are designed for elastic deformations only at
service, nevertheless the component fatigue tests may
include load levels beyond normal service conditions in
order to reduce the development costs and accelerate
experimental investigation. Moreover, even under loads
causing nominally elastic stresses, elastic-plastic
deformations are observed at the geometrical
discontinuities and stress raising material portions.
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Therefore an elastic-plastic constitutive model is
necessarily to describe the material response beyond
recoverable deformations.
For metals obeying Masing’s hypothesis a stable
loop is formed under cyclic loading and the material
response is described with power law expressions among
which Ramberg-Osgood equation is a popular one. The
extension of simple uniaxial plasticity model is a
constitutive model based kinematic rule together with a
yield surface in deviatoric stress space. In literature a
number of kinematic hardening rule is proposed with
different success in modeling multiaxial damage
assessment of structural components in various studies
under complex loading conditions [1,2,3,4,5,6,7]
Armstrong and Frederick [8] modified the yield surface
translation proposed by Prager [9] and Ziegler [10], and
introduced a recovery term in the backstress evaluation to
model strain memory effect. Mroz [1] introduced a field
of work hardening modules based on the piecewise linear
representation of uniaxial stress-strain curve. Garud [2]
modified the image point definition of Mroz to realize a
non-intersecting translation of nested yield surfaces.
Dafalias and Popov [11], Krieg [12], and McDowell [10]
developed the two-surface theories based on the Mroz’s
multi-surface model in order to enhance the
computational efficiency. Chaboche [14] postulated an
additive decomposition of total backstress each following
a nonlinear backstress evaluation. Onno and Wang
[13,14,15] forwarded a threshold concept for modeling
accurate ratcheting rates under multiaxial nonproportional
loading paths. The modeling of cyclic material behavior
has been an active research area in deformation analysis
of metallic structures, and new constitutive models are
introduced to simulate the transient material behavior as
well as other topics such as nonproportional hardening or
cross-hardening behavior under complex loading
conditions, see [16] for a review of recent developments.
A rate-independent plasticity model using nonlinear
kinematic hardening rule is employed to calculate the
stress-strain history. A brief description of the model is
given below, and the detailed mathematical formulation
can be found in the paper of Chaboche [7]. Small
deformations and additive decomposition of total strain as
elastic and plastic parts are assumed. Elastic deformations
follow Hooke’s law until the yield condition is satisfied.
The yield function is expressed as:

f = J 2 (σ − X ) − k

(1)

where J2 is the second invariant of deviatoric relative

X

stress, and k is the yield stress in simple shear.
represents the total backstress composed of m parts. The
evaluation equation for the increment of backstress parts
is expressed as,
2
(i )
p
(i)
dX
= C ( i ) d ε - γ ( i ) X dp
3
(2)

γ

are material parameters, and dp is the
where C and
increment of accumulative plastic strain. Fading memory
effect of strain path is introduced with the second term
into the evaluation of total backstress. The normality
hypothesis and the consistency conditions leads to the
expression of hardening modulus h as the sum of
hardening modulus from each backstress parts. Assuming
the von Mises Criterion, the expression of increment of
plastic strain tensor is derived,

F = J 2 (σ − X) +

dε p =
dε p =

3 m γ ( i ) (i )
(i )
X :X
∑
(i )
4 i=1 C

(3)

∂F
1 ∂f
∂f
: dp =
: dσ
∂σ
h ∂σ
∂σ
′

(4a)

′

2 σ −X
dp
3 J 2 (σ − X )

(4b)

(i)
The material parameters C
and γ
are computed
using the cyclic stress-strain curve of the material.
(i)

3. NOTCH APPROXIMATION
The geometrical discontinuities on structural
components such as fillets, welds, shoulders, and notches
are generally the critical failure sides at which fatigue
cracks mostly initiate [17]. There are quite a few
approximation schemes introduced to estimate notch
stress and strain. Peterson [18] compiled stress
concentration factors for various geometries to compute
elastic stresses at the critical sections based on the
elasticity or photoelasticity. Neuber [19] studied a semiinfinitely prismatic body and proposed an expression
relating the theoretical stress concentration factor to the
elastic-plastic stress and strain concentration factors.
Glinka [20] proposed a uniaxial approximation formula
for a notched body under plane stress conditions based on
equivalents of strain energy density of two identical
bodies made of ideally elastic and elastic-plastic
materials. A number of extensions of Nueber’s rule are
proposed by replacing the notch and nominal stress-strain
quantities with respective equivalent forms [21,22,23]. In
this study, multiaxial fatigue loads are modeled as pseudo
stresses, which are nothing but fictitious quantity
computed with the theory of elasticity for the same
boundary value problem [23]. The anisotropy of yield
surface is modeled with a matrix of scaling constants.
Considering a set of M different external loads,

L , acting
e

σ

ij
on a given component, the pseudo-stress tensor
is
the superposition of a set of M stress tensors equal to the
elastic stress tensor calculated for each external load
acting on the component separately.
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e

σ ij =

∑ (C )
M

m =1

ij

m

Lm

(5)

(C )

ij m
where
are scaling coefficients that are equal
to the elastic stress tensor calculated for each single

L

external load m with unit magnitude. To relate the local
loads to the elastic-plastic response at a structural point, a
pseudo stress – notch strain, or load-notch strain curve is
employed. The pseudo stress- notch strain curve may be
generated by FE analyses or by a uniaxial approximation
formula such as Neuber’s rule [19].

σ
where k is a material parameter. (σ a ) max and y are
the amplitude of normal tensile stress, and yield stress
respectively. In this study, two groups of fatigue damage
parameters are employed. First, strain amplitudes based
on Salt and Seqa effective range measures are employed
as multiaxial damage parameters [25,26], as defined in
the following equations respectively.

 1
1
1

SALT ε = max 
κ12 , κ 23 , κ 23 
2
2
2


SEQA ε =

4. MULTIAXIAL FATIGUE AND DAMAGE
ASSESSMENT
In the durability assessment of structural
components, a number of multiaxial fatigue failure
criterion based on effective strain or stress measures have
been used under proportional multiaxial loads and
satisfactory results are reported in the literature [24].
Furthermore, for nonproportional loadings, effective
parameters based on stress or strain ranges are
implemented in engineering design codes [25,26]. Beside
a number of critical plane damage models are proposed
based on physical observations that fatigue cracks initiate
and grow on certain material planes [27]. In critical plane
approaches, the existence of a fatigue function involving
normal and shear stresses or strains is postulated, and
assumed to assist fatigue damage on all material planes.
Smith et al [28] introduced a stress-strain function to
predict fatigue damage for materials whose damage
development was tensile (normal) strain dominated. The
proposed stress-strain function may be expressed as,

SWT =

(σa + σm )εa E

(6)

where σ a and ε a are the amplitude of stress and
strain respectively acting normal direction of the critical

σ

m represent the mean normal stress.
plane, and
Depending upon strain amplitude and state of stress,
fatigue cracks may also initiate in the plane of maximum
shear strain amplitude, which is the plane of maximum
damage. Fatemi and Socie [29] suggested a damage
formulation that includes the effect of mean stress. The
critical plane for this damage model is identified as the
plane experiencing the maximum shear strain amplitude
and the fatigue life are estimated based on the
accumulated damage on this plane.


(σ )  τ′
γ a 1 + k a max  = f (2Nf )b + γ′f (2Nf )c

σ y  2G


(7)

[(κ
2 (1 + ϑ)
1

2
12 )

]

(8)

1

+ (κ 23 )2 + (κ13 )2 2

(9)

In above expressions, κ i represents the principal
strains. The fatigue cycles corresponding to the computed
strain amplitude is calculated by solving strain-life
equation iteratively, and the increment of fatigue damage
associated with the cycle is calculated to be,

∆D SALTε =

1
Nf

(10)

In the second group, the Smith-Watson-Topper and
Fatemi-Socie parameters based on critical plane concept
are employed.
5. APPLICATION EXAMPLE: RADIAL FATIGUE
TESTS OF TRUCK WHEELS
The proposed method is applied to predict the test
cycles of a disk-type truck wheel in radial fatigue tests.
The radial fatigue test of wheel-hub assemblies is one of
the commonly fatigue tests among the wheel
manufacturers, and it is well-known by experience that
test failure locations may change from one design to
another as well as with the changing chamber angle.
Additionally, estimation of number of test cycles is
equally important while selecting wheel shape parameters
such as the disk thickness or welding size. Therefore, an
engineering analysis indicating test failure locations and
estimating number of test cycles is a practical need in
design development iterations [30,31]. By exerting a
vertical force in a static manner, the dynamics is
introduced by wheel rotation in the test machine; also the
chamber angle is adjusted for each load set [30,31]. The
vertical test load is intended as road loads acting on the
tire-wheel assembly during straight line driving and
changing chamber angle provides a lateral force
simulating the cornering maneuvers (Figure 1). For the
same vertical fatigue load that is determined by the
designed vehicle specs, the chamber angle is set for
different levels of lateral loads on the wheel. In this
study, a typical disk-type truck wheel design is analyzed
using the described method, and the computed lives are
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compared with the test results. The test loads and
chamber angles are listed in Table .1 along with the
average test cycles of three wheels tested for each
chamber angle.

stress due to the bolt pretension, the stress due to
centrifugal force and the stresses due to the vertical and
lateral forces under a constant chamber angle. The linear
elastic FE analyses are employed to calculate the scaling
constants of pseudo stress tensor history at each material
point on the wheel, and pseudo stress tensor history
e

e

σ ij (t)

at a material point is described as,

σij(t) = (Cij )bolt-pretension+ (Cij )centrifugal + (Cij )lateralFL
0

0

+ (Cij )vertical Fvf (t) + (Cij )verticalFvg(t)
out-of-phase

in-phase

(11)

where the set of scaling constants Cij corresponding to a
set of individual load interaction computed with FE
method. The f(t) and g(t) functions represent the wheel
rotation and using the wheel rotation angle ϕ as a
reference measure, they may be expressed as,
Figure.1 Schematics describing the radial fatigue test of
disk-type wheels.
Table.1 Radial fatigue test parameters and corresponding
mean fatigue test cycles.
Radial
Fatigue

Chamber
Angle

Test ID

(Degree)
1
00
2
50
3
-50

Vertical
Force
(Kg)
8945
8945
8945

Number of
Test Cycles
(Nf)
6.17E+05
5.03E+05
4.55E+05

5.1. Computational Issues
The mechanical stresses on the wheel during radial
fatigue tests may be grouped as pre-stresses mainly on the
disk region due to bolt pretension and as the dynamic
stresses due to the centrifugal forces and cornering forces.
The wheel is mounted to the test clamp plate via 12 bolts,
with a 110 Nm assembly moment, to the flange
connection of rotation shaft, and the wheel-tire assembly
is in contact to the drum under due to the vertical load. At
the start of tests, vertical load for a given chamber angle
are set to the test level and kept static throughout the test,
then the rotation of the Drum starts and the rotational
speed reaches a constant value of 250 rpm approximately
in 300 to 400 cycles.
Due to the relatively complex geometry and interaction of
the wheel-tire assembly and loading conditions, the FE
method is used in the calculation of the local loads, and
the tire pressure is applied on the wheel rib surface.
Moreover, any transient effect during start-up are
ignored, and centrifugal force acting on the wheel is
modeled as a distributed body force, with a constant
angular speed acting statically. Therefore the total stress
at any point of the wheel is assumed to be the sum of the

f ( t ) = cos(ϕ)

(12)

g ( t ) = sin(ϕ)

(13)

A finite element mesh, composed of 55672 solid
elements, for the wheel – hub assembly is generated
(Figure 2). Scaling constant sets are, then, the elastic
stress components on the wheel corresponding to separate
FE analyses considering the bolt pretension and constant
angular speed of 10 Hz respectively. The maximum
effective values for each case are computed to be 48 MPa
and 13.8 MPa respectively. The maximum elastic stress is
observed in both cases on the transition section from disk
to the disk-to-rim connection radius due to the constraint
effect. Regarding the other set of coefficients in pseudo
stress tensor computations for each point, three additional
linear elastic analyses are done using the mechanical
properties together with strain-life parameters given in
Table 2.

Figure 2. Wheel FE mesh.
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5.2 Computer Simulation of Radial Fatigue Tests
The pseudo stress-notch strain curve employed for the
stress-strain analysis of complete wheel is calculated for
each material point, equivalent to a node in the FE mesh,
based on the Neuber’s rule as a uniaxial approximation
formula. In fatigue life predictions, the strain life curve
determined from the strain-controlled fatigue tests of
uniaxial smooth specimen described by Coffin-Manson
strain-life equation. The radial fatigue tests simulations
are conducted in two steps. First, a global analysis is
performed in that all material points on the surface of
wheel are analyzed for a single test cycle. The fatigue
damage distribution on the surface of the wheel is
predicted, and the fatigue cycles at a material point is
determined by using multiaxial damage parameters
described in pervious sections.
Table 2. The material properties and fatigue life
parameters of wheel.

(Figure 5). Fatemi-Socie parameter, on the other hand,
shows a better correlation with the test trends, and
predicted all test cycles within a band of 3. For zerochamber angle, the damage distribution shows a similar
pattern as of SWT parameter, however, as the chamber
angle shift to positive and negative values, the
distribution changes significantly and for these two tests
the most critical locations are predicted around the
cooling hole close to rim-well and welding of wheel
(Figure 6).
Regarding the fatigue failure sites identified during
the radial fatigue tests, seven wheels out of nine failed on
the cooling hole, while the rim well welding is cracked
for two wheels during the zero-chamber angle tests. For
those wheels failed on the cooling hole, a secondary
fatigue crack(s) are also identified occasionally on the
backside of hib-to-rim connection region close to rimweldment. A comparison of estimated fatigue critical
locations and the test failure sites shows that none of the
parameters is successful for all tests. However, critical
plane damage models provide reasonable estimates for
both test cycles and damage critical locations (Figure 4),
and Fatemi-Socie parameter correlates well considering
all tests.

chamber angle(deg)

1000000

5.3 Discussion of Fatigue Damage Predictions
In the global approach, the stress – strain history of
all wheel surface nodes is analyzed for a single cycle
following a pre-loading step including the bolt pretension and centrifugal forces. Next, assuming a
cyclically stable behavior, the fatigue damage is
calculated. A compilation of predicted lives with
effective strain and critical plane damage parameters are
presented in Figure 3. The correlations with ASME
effective strain parameters are conservative for all
chamber angles up to factor 20. Compared to SALT
parameter SEQA strain parameter performs better in the
whole range, and provides estimates with fewer shifts for
5 degrees chamber angle.
The fatigue damage distributions with effective strain
parameters are same for all tests regardless the chamber
angle, and the most critical locations are found to be on
wheel rim-to-disk transition region and rim well as shown
in Figure 4 for SEQA strain parameter. Furthermore, the
damage predicted with these parameters is same for the
positive and negative chamber angle due to the range type
of formulations. Regarding, fatigue test cycles predicted
with critical plane based parameters using stress-strain
functions lead significantly better in the whole life range
(Figure 4). Smith-Watson-Topper (SWT) parameter
predicts all test cycles within a band of factor 5, and the
most critical crack initiation sides are found on the rim
well welding and hat radius for all chamber angles

100000

10000
-5

0

5

cycles(Nf)
test

SALT

SEQA

SWT

Fatemi-Socie

Figure 3. Test cycles predicted with effective strain and
critical plane parameters.
Due to the better correlations in both computed
cycles and fatigue failure sites, the local analyses are
conducted using Fatemi-Socie damage parameter in order
to evaluate the local stress-strain response as well as the
variation of fatigue damage with loading cycles. The
analysis parameters and loading conditions are retained
with those employed in the global analyses conducted
formerly. The stress-strain response at node 32956, which
has the highest damage and also close to the test failure
sides, is computed for cycles up to 100, and the variation
of fatigue damage per cycle is determined (Figure 6).
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Figure 4. The fatigue test cycle distribution predicted
with SEQA damage parameter at zero-degree chamber
angle.

Comparing the in-plane strains for zero-chamber
angle and -5o degrees chamber angle, it is observed that
the strain ranges are doubled almost. Also a significant
amount of change in the strain proportions is determined
(Figure 7). Moreover, the mean stress effect for -5o
degrees chamber angle case causes a slight shift in the
mean strain especially along the wheel radial direction. A
similar trend is observed for the zero-chamber angle case,
however, with a significantly reduced rate (Figure 7).
Examining the in-plane stress component histories, a
limited amount of stress relaxation like behavior is
observed at this point. The variations of in-plane stress
and strain components along with pseudo stress
components are shown in Figure 9 from an initial ramp
loading to the 100th cycle. While no change is observed
in the elliptical path of pseudo stress components, there a
slight shift coupled with a rotation of response ellipse, as
expected due to unbalanced loading path that includes a
constant mean stress in local stress history. Also the
rotation in normal stress plot proves the effect of elastic –
plastic coupling modeled of normal and shear
components with the notch analysis method.
The effects of variations in stress and strain tensor
components are reflected to fatigue damage per cycle.
Damage per cycle is determined to be a monotonically
increasing function of test cycles, nevertheless the change
for both cases appears to be less than 1 percent, indicating
that the estimation of fatigue life using the damage
predicted with the first cycle is an appropriate strategy
resulting in an conservative results for this particular
case.
0.0004

in-plane strain-y

0.0002

Figure 5. The fatigue test cycle distribution predicted
with critical plane SWT damage parameter at zero-degree
chamber angle.

0
-0.0008

-0.0004

0

0.0004

0.0008

-0.0002

-0.0004
in-plane strain-x
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Local analysis point,
Node: 32956

chamber angle = 0

Figure 7. In-plane strain response at node 32956.

Figure 6. The fatigue test cycle distribution predicted
with critical plane Fatemi-Socie damage parameter at
five-degree chamber angle.
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Figure 8. In-plane stress response at node 32956.
6. CONCLUSIONS
In this paper a computational methodology is
proposed for anti-fatigue design of structural components
made of typical engineering metals. Following the
mathematical description of computational methodology,
the fatigue damage simulation of an industrial application
is conducted. Fatigue test cycles and crack initiation
locations of a disk-type truck wheel in radial fatigue tests
are estimated. In the first step, the critical locations are
estimated using the computed damage per cycle, and
various points on cooling hole and the rim well welding
are identified as the fatigue critical locations, and best
correlations are obtained with critical plane parameters,
while effective parameters performed relatively poor.
Fatigue test cycles predicted using Fatemi-Socie damage
parameter based on critical plane concepts is considerably
close to test cycles for all chamber angles, and falls in to
a band within a factor of 3. In order to investigate the
trends predicted with increasing number of cycles, the
numerical simulation for the wheel failure location is
conducted up to a test cycle of 100 using Fatemi-Socie
parameter, and the variation of damage per cycle is
determined to be monotonically increasing function,
indicating that the estimation of fatigue life using the
damage predicted with the first cycle after monotonic
loading is an appropriate strategy. Also, it is worth to
note that the critical plane parameters involving mean
stress correction terms perform significantly better
predictions under nonproportional unbalanced loading
case considered here, and Fatemi-Socie and SmithWatson-Topper models based on critical plane concept
constitute a pair of damage parameters applicable in both
cases within the margin of acceptable accuracy from
engineering point of view in the design of wheels with
conformance to anti-fatigue requirements.
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ÖZET
Bu çalışmada, çelik plakalarla desteklenmiş %99 saflıktaki alümina seramiklerin 7.62 mm’lik zırh delici (AP)
mermilere karşı direnci sayısal ve deneysel yöntemlerle incelenmiştir. Toplam zırh kalınlığı sabit tutularak, seramik ve
çelik plaka kalınlıkları değişken olarak seçilmiş, bunların değişmesinin seramik/çelik zırhın darbe davranışına etkisi bir
dizi sayısal çözümleme ve balistik deneyle anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, seramiklerin darbe altındaki davranışının
hem seramik kalınlığına hem de arka destek kalınlığına bağlı olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sabit
bir zırh kalınlığı için en iyi balistik korumayı belirli bir seramik/çelik kalınlık oranının sağladığı gözlenmiştir. Bu
sonuçlar, uygulamada, balistik etkinliği yüksek bir zırh seçimi yaparken seramik ve çelik kalınlıklarının
belirlenmesinde dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Seramik, seramik zırh, alümina, zırh, mermi.
THE USE OF CERAMIC FACED ARMORS AGAINST 7.62 AP BULLETS IN ARMORED VEHICLES
ABSTRACT
Impact resistance of alumina ceramic tile with 99% of Al2O3 backed by steel plate against 7.62 mm armor
piercing projectile is examined experimentally and numerically. Total armor thickness is taken to be constant. Ceramic
tile thickness and steel plate thickness are changed to observe the effect of the variation of the thickness ratio on the
impact behavior of ceramic/steel armor. Results show that the impact behavior of ceramics is related to the ceramic tile
thickness and back plate thickness. It is found that there is an optimum ceramic/steel thickness ratio which provides the
best protection against a specified threat for a constant total armor thickness. It can be concluded that the ceramic and
steel thicknesses have to be taken into account carefully in the design of ceramic/steel composite armors.
Keywords: Ceramic, ceramic armor, alumina, armor, projectile.

1. GİRİŞ
Seramik zırhlar yirminci yüzyılın başlarından beri
kullanımda olmalarına karşın konunun doğası gereği açık
kaynaklarda çok az bilgi mevcuttur. Seramikleri zırh
olarak ilk kullananlar Almanlar olmuştur. 1920’li yıllarda
tankların küçük çaplı silahlara ve şarapnel parçalarına
karşı korunması için seramik (enamel) kaplı plakalar
kullanılmıştır [1]. Seramik zırhların yaygın kullanımı ise
1960’larda başlamıştır. Amerikan ordusu helikopter
pilotlarını ve kritik helikopter parçalarını küçük kalibreli
silahlara karşı korumak amacıyla geleneksel olarak
kullanılan çelik ve alüminyum zırhlar yerine hafifletme

amacını da gözeten kompozit yapıdaki zırhların
geliştirilmesine yönelmiştir. Bu amaçla pilotlar için
seramik içeren koruyucu yelek ve zırhlı helikopter
koltukları geliştirilmiştir [2]. Kara araçlarında metalik
zırhların getirdiği ağırlık artışı aracın manevra
yeteneğinin azalmasına, hızın düşmesine ve mekanik
parçaların daha fazla aşınmasına neden olmaktadır. Zırhlı
personel taşıyıcı gibi kara araçlarında “Add-on armor”
olarak adlandırılan ve küçük ve orta kalibreli silahlara
karşı etkin koruma ve ağırlık tasarrufu sağlayan seramik
zırhlar son yıllarda yaygın kullanım alanı bulmaktadır.
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Günümüzde seramik zırhların gelişimi devam etmektedir.
Seramik zırhlar silahlı kuvvetler ve polis tarafından
personel ve araçların küçük çaplı zırh delici mermilere
karşı korunmasında, bazı kritik uçak parçalarının
korunmasında kullanılmaktadır [3].
Zırh tasarımında en önemli üç etken olarak ağırlık,
fiyat ve performans ortaya çıkmaktadır. Zırhlarda
kullanılacak malzemelerin şu özelliklere sahip olması
istenir:
•
•
•
•

Düşük yoğunluk,
Yüksek elastisite ve kayma modülleri,
Yüksek akma dayanımı,
Yüksek dinamik çekme dayanımı.

Seramikler ilk üç şartı yerine getirirken metaller
yüksek yoğunlukları nedeniyle ağır kalmaktadır.
Günümüzde bütün şartları yerine getiren bir malzeme
mevcut değildir. Bu durum tasarımcıları farklı arayışlara
yöneltmiş ve bunun sonucunda seramik zırh olarak
tanımlanan, önde seramik arkada metal veya kompozit iki
tabakadan oluşan zırhlar geliştirilmiştir.
Seramik zırhlar çift dayanımlı zırhlar ailesine
girmektedir. Burada ön plaka sert, arka plaka ise sünektir.
Öndeki sert plaka darbeyle beraber delici nesneyi
kırarken arkadaki sünek plaka geri kalan darbe enerjisini
emer ve mermi ve seramik parçalarını muhafaza eder
(Şekil 1) [4].

yoğunlukları, yüksek dayanım ve yüksek kopma enerjileri
nedeniyle tercih edilmektedir [2].
Balistik koruma amaçlayan bir sistem oluşturulurken
birçok etmen göz önüne alınmalıdır; tehdit türü, zırh
sisteminin üretilebilirliği ve zırhı oluşturan parçaların
özellikleri. Bu etmenlere tehdit seviyesi, çoklu darbe
kabiliyeti, çevre şartları, yer sınırlaması, üretim
olanakları,
maliyet
ve
ağırlık
kısıtları,
zırh
malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri dahildir.
Seramik zırhın mermiyle delinmesi sırasında şu
mekanizmalar ortaya çıkmaktadır:
-

Mermi ucu kırılması,
Mermiden seramiğe momentum iletimi,
Seramiğe yük uygulanması,
Seramiğin kırılması,
Kırılmış seramik parçacıklarına mermi tarafından
yük uygulanması,
Merminin aşınması,
Seramik parçacıklarının seramik yüzeyinden geriye
doğru fırlaması,
Şok dalgası oluşması ve bu şok dalgalarının
birbirleriye etkileşimi.

Tüm bu mekanizmaların bazıları ayrı ayrı bazıları ise
eş zamanlı olarak ortaya çıkar ve seramiğin darbe
davranışının tek bir parametreye bağlı olarak
incelenmesini zorlaştırır [6].
Gerçek mekanizma çok karmaşık olmasına karşın
temel olarak üç bölüme ayrılabilir:
• Mermi ucunun çarpmayla kırılması ve seramik
yüzeyinin çok küçük parçacıklar halinde kırılması.
Seramiğin kırılması bu aşamada olur.
• Delme aşaması. Mermi, önündeki seramiğe yük
uygulayarak seramik plakayı geçmeye çalışırken
kırılma konisi aracılığı ile yük arka plakaya iletilir.
Arka plaka kopan parçaları bir arada tutarak
seramiğin bütünlüğünü korur. Bu arada seramiği
geçmeye çalışan mermi aşınır.
• Seramik kırılma konisini geçen mermi arka
plakaya ulaşır. Eğer merminin yeterli kinetik
enerjisi varsa plakayı delip geçer.

Şekil 1. Bir merminin seramik zırha çarpması [5].
Seramiğin görevi kırılma konisi aracılığı ile mermi
enerjisini arka plaka üzerine dağıtmak ve delme süresince
mermiyi aşındırmaktır. Bu şekilde, merminin arka plaka
üzerinde küçük bir bölgeye temas ederek burada malzeme
dayanımını aşan gerilemeler uygulaması ve plakada yerel
bir hasar oluşturması önlenir. Delme süresince sert ve
aşındırıcı seramik parçacıkları mermiyi aşındırır ve
kütlesini azaltır [1].
Arka plaka malzemesi olarak düşük yoğunluğu
nedeniyle alüminyum yaygın olarak kullanılmaktadır.
Elyaf takviyeli plastik kompozitler de düşük

Delip geçme olayının doğası gereği karmaşık olması
ve birden fazla parametreye bağlı olması delip geçmenin
analitik yöntemlerle incelenmesini zorlaştırmaktadır.
Deneysel çalışma ise oldukça pahalı ve zaman alan bir
işlemdir. Bu tür karmaşık olayları çözümlemek için
kapsamlı sayısal çözümleme teknikleri kullanmak üçüncü
bir yol olarak ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada, toplam kalınlığı sabit bir seramik/çelik
zırh sistemi incelenmiştir. Seramik ve çelik plaka
kalınlıklarının, toplam kalınlığı sabit kalması koşuluyla,
değiştirilmesinin sistemin genel davranışına olan etkisi
sayısal ve deneysel yöntemler kullanılarak incelenmiştir.
Sabit bir zırh kalınlığı için en iyi balistik korumayı
sağlayan seramik/çelik kalınlık oranı araştırılmıştır.
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2.

ölçülmüştür. Mermi hızları aralarında 1 m mesafe
bulunan iki ışık perdesi kullanılarak ölçülmüştür.

DENEYSEL ÇALIŞMA

Seramik olarak Kaleporselen (İstanbul) tesislerinde
üretilen % 99 yoğunlukta alümina kullanılmıştır. Bunlara
ait bazı mekanik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.
Seramik plaka kalınlıkları 4, 6, 8 ve 10 mm olup plakalar
50x50 mm boyutlarındadır.
Tablo 1. Seramik plakaların mekanik özellikleri [7].
Yoğunluk
Sertlik
Elastisite Modülü
Basma Dayanımı
3-Nokta Eğilme Dayanımı

3.8 gr/cm3
9 Mohs
300x103 MPa
2100 MPa
330 MPa

Şekil 2. 7.62x51 mm M61 mermisi.

Çelik plakaların malzemesi St-37 çeliği olup
kalınlıları 4, 6, 8 ve 10 mm’dir. Plaka boyutları 90x90
mm’dir. Çelik plakaların mekanik özellikleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Çelik plakaların mekanik özellikleri [8].
Yoğunluk
Elastisite Modülü
Kayma Modülü
Akma Dayanımı
Kopma Dayanımı
Kopma Uzaması

7.87 gr/cm3
200 GPa
80 GPa
205 MPa
415 MPa
% 25

Hedef olarak kullanılan zırh örnekleri seramiklerin
çelik
plakalara
yapıştırılmasıyla
oluşturulmuştur.
Yapıştırıcı olarak epoksi esaslı yapıştırıcı kullanılmıştır.
Yapışma kalitesini artırmak için çelik plaka yüzeyleri
yapıştırma öncesinde kumlanarak çelik yüzeyleri
temizlenmiş ve pürüzlendirilmiştir. Daha sonra alkolle
temizlenmiş ve yapıştırma işlemine geçilmiştir.
Toplam hedef kalınlığı 14 mm olarak seçilmiş olup
dört farklı hedef konfigürasyonu oluşturulmuştur.
Denemelerde kullanılan hedef konfigürasyonları Tablo
3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Hedef konfigürasyonu.
Seramik Plaka Kalınlığı
(mm)
10
8
6
4

Çelik Plaka Kalınlığı
(mm)
4
6
8
10

Denemelerde MKEK’den temin edilen 7.62x51
mm’lik M61 türü zırh delici mermiler kullanılmıştır.
Merminin toplam kütlesi 9.75 g olup, konik uçlu sert
çelik çekirdek 3.5 g’dir. Kullanılan merminin kesit resmi
Şekil 2’de verilmiştir. Mermi hızı 800±4 m/s olarak

Hedefleri sabitlemek için kullanılan çerçeve
seramiğin yapıştırıldığı çelik plakayı arka yüzeyinin
kenarlarından desteklerken seramik plakayı çevresi
boyunca sarmaktadır. Böylece seramikte oluşan şok
dalgalarının
etkisinin
azaltılması
amaçlanmıştır.
Denemelerde kullanılan çerçeve Şekil 3’te gösterilmiştir.
Aynı zamanda bu tür bir çerçeve kullanılmasıyla arka
plakada
oluşan
şekil
değişimini
gözlemlemek
amaçlanmıştır.
Hedeflere yapılan atışlarda mermi hızı yaklaşık %1
hata payı ile sabit tutulmuştur. Çarpma sonrasında
seramik yüzeyinden kopacak parçacıkların etrafa
saçılmasını önlemek için hedefin ön yüzüne 0.5 mm
kalınlığında çelik saç takılmıştır. Merminin hedefe
ortadan isabet etmesi halinde atış başarılı sayılmış, diğer
durumlarda atış başarısız kabul edilmiştir.
Yapılan atışlar sonrasında hedefler incelenerek
seramiğin kırılma davranışı ve arka çelik plakada oluşan
çökme miktarı ölçülmüştür.
2.1 Deneysel Sonuçlar
Atışlardan sonra kırılan seramikler incelendiğinde
seramik plakada hem statik hem de dinamik hasarın (şok
dalgalarının etkileşimiyle) etkili olduğu görülmüştür.
Büyük boyutlu seramik parçaları, seramiğin eğilmesi
sonrasında arka yüzeyinde oluşan çekme gerilmelerinin
etkisiyle başlayan statik kırılmanın ürünüdür. Büyük
boyutlu seramik parçacıklarına ek olarak çok miktarda
toz halinde seramik bulunmuştur. Bu tür bir hasar
dinamik kırılmaya örnektir ve merminin seramik
yüzeyine çarpmasıyla oluşan şok dalgalarının bir
sonucudur. Bir hedeften alınan kırık seramiklerin
görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir.
Mermi çekirdeğinin tüm atışlarda kırıldığı ve
çekirdek ucunun parçalandığı gözlenmiştir. Merminin
metal kaplamasının seramik parçalarına sıvandığı
görülmüştür. Hedefin delinmesi sırasında seramik
tarafından kırılan merminin parçaları Şekil 5’te
görülmektedir.
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Şekil 3. Çerçeve ve hedef paneli.
üzere başlangıçta, artan çelik plaka kalınlığına bağlı
olarak çökme miktarı azalmaktadır ancak sonradan çelik
plaka kalınlığının artışına rağmen çökme miktarında da
bir artış gözlenmektedir.
Çelik plaka kalınlığını arttırmak çeliğin rijitliğini
arttırdığından çelik plakada oluşan çökme miktarı
azalmıştır. Çelik plaka kalınlığı artarken seramik plaka
kalınlığı azalmıştır. Daha ince seramik plaka mermiyi
daha az aşındırır ve mermi kütlesindeki azalma daha az
olur. Daha ince seramik plakalar kalın olanlara göre daha
erken hasara uğrayarak mekanik özelliklerini daha kısa
korur. Sonuç olarak ince seramiği geçen mermi daha az
aşınır ve daha fazla kütleye ve kinetik enerjiye sahiptir.
Böylece ince seramik plakayı delip çelik arka plakaya
ulaşan merminin kinetik enerjisi çelik plakada daha fazla
plastik şekil değişimine neden olur. Bunlara ek olarak
seramiğin kırılması sırasında oluşan ve merminin
basıncını arka plakaya ileten kırılma konisinin taban çapı
ince seramiklerde daha küçüktür. Dolayısıyla mermi aynı
yükü arka plaka üzerinde daha küçük bir alana
uygulayarak daha fazla şekil değişimine yol açar.

Şekil 4. Kırık seramik parçaları.

Tablo 4. Arka plaka çökme değerleri.
Seramik
Kalınlığı (mm)
8
6
4

3.

Şekil 5. Kırık mermi parçaları.
Yapılan atışlarda mermi hedefi delip geçmemiştir.
Arka plakada oluşan çökme değerleri Tablo 4’te
verilmiştir. 10 mm seramik/4 mm çelik plakadan oluşan
zırhtan üç adet imal edilmiş, ancak gerçekleştirilen üç
atışta da (merminin kenara vurması vb.) nedenlerle
başarılı olunamamıştır. Aşağıda belirtilen açıklamalardan
da anlaşılabileceği üzere, deneyi yapılamayan bu
konfigürasyonun, sonuçları ve yorumları etkilemeyecek
kalınlık oranına sahip olduğu yapılan değerlendirmede
anlaşılmış, ve bu nedenle tekrar örnek hazırlanmasına
gerek duyulmamıştır. Dolayısıyla, Tablo 4’te bu zırha ait
bilgiye yer verilememiştir. Tablo 4’ten de görüleceği

Çelik Kalınlığı
(mm)
6
8
10

Arka Plakada
Çökme (mm)
5
1
1.6

SAYISAL ÇÖZÜMLEME

Seramik/çelik kompozit hedefinin zırh delici 7.62x51
mm M61 mermisiyle etkileşimi Autodyn-2D yazılımı
kullanılarak
incelenmiştir.
Modelleme,
deneysel
çalışmada kullanılan hedefin, çerçevenin ve merminin
malzeme özellikleri göz önüne alınarak yapılmış olup
deneysel ve sayısal sonuçlar arasında karşılaştırma
yapılması amaçlanmıştır.
Modelleme işleminde yeni bir sayısal çözüm tekniği
olan ve dinamik problemlerin çözümlenmesinde önemli
kolaylıklar
sağlayan
SPH
(Düzgün
Parçacık
Hidrodinamiği)
yöntemi
kullanılmıştır.
Malzeme
özellikleri programın kendi kütüphanesinden alınmıştır.
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Seramik Johnson-Holmquist dayanım modeliyle, çelik
plaka ve sert çelik çekirdek Johnson-Cook dayanım
modeliyle
tanımlanmıştır.
Seramikteki
hasar
mekanizması Johnson-Holmquist hasar modeli ile,
metalik malzemelerdeki hasar mekanizması ise asal
gerilme hasar modeliyle tanımlanmıştır.
Mermi hızı 800 m/s olarak tanımlanmıştır. Her bir
hedef için, arka plakada oluşan şekil değişimi (çökme)
değerleri ve eğer mermi hedefi delip geçtiyse, mermi
çıkış hızı kaydedilmiştir.
3.1 Sayısal Çözümlemenin Değerlendirilmesi
Tüm hedefler mermi tarafından delip geçilmiştir.
Mermi çıkış hızları Tablo 5’te gösterilmiştir. Seramik
kalınlığı azaldıkça ve çelik kalınlığı arttıkça mermi çıkış
hızının azaldığı, daha sonra yükseldiği görülmüştür.
Tablo 5. Mermi çıkış hızları.
Seramik
Kalınlığı
(mm)
10
8
6
4

Çelik
Kalınlığı
(mm)
4
6
8
10

Seramik/Çelik
Kalınlık Oranı
2.5
1.33
0.75
0.4

Mermi
Çıkış Hızı
(m/s)
229
178
153
196

Dört farklı hedefin çözümleme görüntüleri Şekil 6’da
verilmiştir. Mermi, hedeflerin 30 mm gerisine şahit plaka
olarak yerleştirilen 31.5 mm kalınlığındaki alüminyum
parçaya temas etmeden önce görülmektedir. Şekil 6.a’da
10 mm seramik/4 mm çelik plakadan oluşan hedef, Şekil
6.d’de 4 mm seramik/ 10 mm çelik plakadan oluşan hedef
görülmektedir. Görüntüler incelendiğinde, en kalın
seramik plakaya sahip olan ilk hedefin mermide en fazla
plastik şekil değişimi oluşturduğu görülür. Benzer şekilde
en ince seramiğe sahip olan hedeften geçen mermi de
göreceli olarak en az plastik şekil değişimine uğramıştır.
Buradan seramiğin merminin şekil değişiminde çelikten
daha etkili olduğu sonucuna varılabilir.
Şekil 6’daki seramikler incelendiğinde hem büyük
boyutlu parçalar hem de toz haline gelmiş seramik
parçacıkları görülmektedir. Büyük boyutlu parçalar statik
hasara, toz seramikler ise dinamik hasara örnektir.
Seramiğin delinmesi sırasında merminin bir miktar metal
kaplamasının (pirinç) seramiklere sıvandığı gözlenmiştir.
4.

DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLARIN
KARŞILAŞTIRILMASI

Deneysel çalışmada delinemeyen hedefler sayısal
çözümleme aşamasında mermi tarafında delip geçilmiştir.
Buna sebep olarak deneysel çalışmada kullanılan
malzemelerin sayısal modelde birebir tanımlanmamış
olması gösterilebilir. Deneysel çalışmada kullanılan hedef

ve mermi malzemeleri birebir olarak Autodyn
programının malzeme kütüphanesinde mevcut değildir.
Yeni bir malzeme tanımlayabilmek için programın
ihtiyaç duyduğu tüm malzeme sabitleri mevcut
olmadığından, programdaki en yakın malzeme seçilip
deneyde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri
(Tablo 1 ve Tablo 2) programa tanıtılmıştır. Deneyde
kullanılan seramikler 50x50 mm boyutlarında olup kare
şeklindedir. Ancak sayısal çözümlemede iki boyutlu
çözüm kullanıldığından seramiğin şekli, zorunlu olarak;
eksenel simetriye uyması için 50 mm çapında daire
şeklinde alınmıştır. Bu durum sayısal çözümleme süresini
de önemli ölçüde kısaltmıştır. Malzeme ve geometriler
arasındaki bu farklılıklar deneysel ve sayısal çözümleme
için farklı mermi davranışlarının ortaya çıkmasına neden
olmuş olabilir.
Hedefteki hasar davranışı açısından
deneysel
çalışma ile sayısal çözümleme birbirlerine benzerlik
göstermektedir. Hem statik hem de dinamik hasar
oluşumu sayısal çözümlemede de mevcuttur.
Deneysel çalışmada mermi kırılıp parçalanırken
sayısal çözümlemede merminin kırılmadığı, sadece
plastik şekil değişimine uğradığı görülmüştür. Kırılıp
parçalara ayrılan mermi bütünlüğünü kaybettiğinden
merminin delme etkinliğinde belirgin bir azalmanın
olması kaçınılmazdır. Bu nedenle sayısal çözümde hedef
ancak delinmişken deneyde aynı hedefte çökme olmasına
karşın hedef arkasında delik açılmamıştır.
Deneysel çalışmada, merminin arka plakada
oluşturduğu çökme miktarı Şekil 7’de gösterilmiş ve en
düşük çökme miktarının yaklaşık 0.75 seramik/çelik
kalınlık oranında olduğu görülmüştür. Çökme miktarının
en aza indirilmiş olması özellikle personele yönelik
koruyucu zırh uygulamalarında önem kazanmaktadır.
Sayısal çözümlemede hesaplanan mermi çıkış hızının
seramik/çelik kalınlık oranına bağlı olarak değişimi de
Şekil 8’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü üzere en
düşük mermi çıkış hızı yine 0.75 kalınlık oranında elde
edilmiştir. Her iki durumda da 0.75 kalınlık oranına sahip
zırh en düşük çıkış hızını ve de en düşük çökme miktarını
vermiştir. Bir başka deyişle, bu değer, verilen toplam
kalınlık kısıtlamasına karşılık gelen optimum çözüm
olarak kabul edilebilir.
Toplam hedef kalınlığının 14 mm olarak alındığı ve
seramik/çelik kalınlık oranının 0.75 olduğu durum için
sayısal çözümlemede elde edilen mermi çıkış hızı
kullanılarak ve merminin kütlesinin sabit kaldığı kabul
edilerek merminin hedeften çıktıktan sonraki kinetik
enerjisinin hedefe çarpmadan önceki kinetik enerjisinin
%3.5’i civarında olduğu bulunmuştur. Bu da ihmal
edilebilecek düzeydedir. Bu nedenle kompozit zırhın
balistik limitinin seçilen merminin 800 m/s’lik hızına çok
yakın olduğu sonucuna varılabilir.
5.

SONUÇLAR

Toplam kalınlığı sabit tutulan bir seramik/çelik zırh
sisteminin zırh delici mermiyle etkileşimi, farklı
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Şekil 6. Delme sonrası çözümleme görüntüleri.
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5
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4

Mermi Çıkış Hızı (m/s)

Arka Plaka Çökme (mm)
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Seramik/Çelik Kalınlık Oranı
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Seramik/Çelik Kalınlık Oranı

Şekil 7. Deneysel çalışmada arka plakada oluşan
çökmenin seramik/çelik kalınlık oranına bağlı olarak
değişimi.

Şekil 8. Sayısal çözümlemede hesaplanan mermi çıkış
hızının seramik/çelik kalınlık oranına bağlı olarak
değişimi.
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seramik/çelik kalınlık oranları için balistik deneylerle ve
sayısal çözümlemelerle incelenmiştir.
Sayısal çalışmadan alınan sonuçlar incelendiğinde
mermide oluşan şekil değişiminin seramik kalınlığı ile
doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Buna göre daha
kalın seramikler mermide daha fazla kalıcı şekil
değişimine neden olmaktadır.
Deneysel çalışmada seramik/çelik oranının 0.75’e
eşit olduğu hedef konfigürasyonu için çelik plakada
oluşan çökme en küçük değerdedir. Sayısal çözümlemede
de aynı kalınlık oranı için en küçük mermi çıkış hızı elde
edilmiştir. Buna göre toplam kalınlığı 14 mm olan
seramik/çelik kompozit zırh 7.62x51 mm M61 mermisine
karşı en iyi balistik korumayı seramik/çelik kalınlık oranı
0.75 için sağlamaktadır.
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ÖZET
Kullanım ömrünü tamamlamış araçları çevreye zarar veren bir atık olarak değerlendirilen Avrupa Birliği, bu araçların
olumsuz etkilerini önlemeye yönelik olarak 2000/53/EC direktifini kabul etmiştir. Bu direktif M1 ve N1 sınıfı araçları
kapsamaktadır. Direktifin otomobil üretici firmalara getirdiği önemli sorumluluklar; ömrünü tamamlamış araçların geri
dönüşüm oranlarının kademeli olarak artırılması ve kullanılan zararlı maddelerin tamamen kaldırılması ve ömrünü
tamamlamış aracın son kullanıcısından ücretsiz alınmasıdır.
Günümüz araçlarında kullanımı gittikçe artan plastik esaslı malzemelerin geri dönüşüm ve kazanım oranları oldukça
düşüktür. Bu da direktifte öngörülen toplam araç geri dönüşüm hedeflerinin gerçekleştirilmesini olumsuz
etkilemektedir. Çok farklı malzemelerden oluşan, ömrünü tamamlamış aracın atık olarak geri kazanımı ve geri
dönüşümü ancak atığın ekonomik bir değere sahip olmasıyla mümkündür.
Anahtar Kelimeler : Ömrünü tamamlamış araç, otomotiv ve çevre, geri dönüşüm ve geri kazanım
ABSTRACT
End of Life Vehicles are regarded as environmentally damaging waste in EU. 2000/53/EC directive has been accepted
to prevent the negative effects of these vehicles. This directive covers M1&N1 type vehicles. The responsibilities of
vehicle manufacturers in this directive is to increase the recycling rate of the ELV’s, to abandon the usage of hazardous
substances and take back the ELV free of charge from it’s last owner.
The recycle and recover rates of the plastic materials that are inreasingly used in todays vehicles are very low. This
influences to reach the recycling targets anticipated in this directive. The recycle and recover of an ELV that consists of
different materials as a waste is possible unless the waste has an economic value.
Keywords : End of life vehicles, automotive and environment, recycling and recovery
1.

GİRİŞ

üretiminden başlayarak, kullanımları sırasında ve
kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra çevreye en
fazla zarar üründür. Çevreye karşı duyarlılığın arttığı
son 25 yıldır otomobillerin bu olumsuzluklarını
giderici birçok kanuni yaptırımlar uygulamaya
konulmuştur. Bunlar; fabrikalar için getirilen atık
yönetmelikleri
ve
ISO
14000
uygulamaları,

Otomobil endüstrisi dünyada tartışmasız en büyük
imalat sektörü olup beraberinde birçok sektöründe
oluşmasını ve yaşamasını sağlamaktadır. Bu sektörün
ürünü olan otomobiller ise günlük yaşantımızın
vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak otomobiller
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otomobiller için mecbur tutulan egzost emisyon
standartları ve son olarak da ömrünü tamamlamış
araçların geri dönüşümüdür. Araç üreticileri bu kanuni
uygulamalar karşısında üretim sistemlerini çevreye
duyarlı hale getirmişlerdir, araçların yakıt tüketimleri
geliştirilmiş yakıt enjeksiyon sistemleriyle düşük
egzost emisyon seviyeleri yakalanmıştır. Ayrıca
araçların geri dönüşüm oranlarının arttırılması yolunda
çalışmalar da başlatılmıştır. Tüm bu olumlu gelişmeler
yapılırken rekabetin yoğun olduğu bu sektörde
kullanıcı tarafından önemli olan konfor, emniyet ve
maliyet daima ön planda tutulmuştur.

yedek parça ve ilavelerini kapsamaktadır. Müzelerde
ve kolleksiyoncular tarafından belirli alanlarda tutulan
klasik ve tarihi araçlar bu direktifin kapsamı içinde
değildir.
Tanımlar ;
Geri kazanım : Atık parçaların veya malzemelerin aynı
veya farklı bir ürün için hammadde veya enerji olarak
kullanılmasıdır.
Geri dönüşüm: Atık parçaların veya malzemelerin
toplama, ayırma ve işleme süreçleri sonucunda aynı
veya farklı bir ürün için hammadde olarak
kullanılmasıdır.

Avrupa Birliği tarafından eylül 2000 tarihinde kabul
edilen 2000/53/EC sayılı direktif (End-of-Life
Vehicles-ELV-Ömrünü Tamamlamış Araçlar-ÖTA)
öngörülen takvime göre AB ülkelerinde ülke şartları
dikkate alınarak yapılan düzenlemeler sonucu ulusal
kanun olarak uygulamaya alınmıştır. Amacı gittikçe
sayıları artan ve çevresel sorun haline gelen ÖTA’ın
çevreye en az zarar veren atık haline gelmesini
sağlamak olan bu direktif, genelinde araç üretici ve
ithalatçıları, otomotiv yan sanayiini, merkezi ve yerel
yönetimleri, sigorta firmalarını, atık sektörünü ve
kullanıcıları etkileyen bir süreci başlatmıştır.

Geri kazanım ile geri dönüşüm arasındaki tek fark, geri
kazanımda yanabilen atığın uygun tesislerde yakılarak
ısı olarak geri kazanılmasıdır.
Yeniden kullanım : Atık parçaların aynı işlevi görmek
için başka araçlarda kullanılmasıdır.
Sorumlu Gruplar ve Sorumlulukları :
AB direktifin uygulanmasında bazı gruplara
sorumluluklar vermiştir. Bunlar araç üreticileri ve
ithalatçıları, merkezi ve yerel yönetimler

Bu çalışmada ÖTA direktifinin amacı, ortaya koyduğu
teknik ve alt yapı zorunlulukları ve sorumlu gruplar ve
ortaya çıkan atıkların değerlendirme alanları
anlatılacaktır.
2.

Araç üreticileri veya ithalatçıları:
♦

AB 2000/53/EC DİREKTİFİ [1]

Direktifin Amacı;
Direktif, ÖTA ‘la ilgili farklı ülkelerde yürürlükte olan
kanunları, öncelikle bu atıkların çevreye vereceği zararı
en aza indirecek, birlik içerisinde rekabeti ve iç pazarı
etkilemeyecek şekilde tek bir kanun olarak tüm üye
ülkelerde uygulanabilecek nitelikte hazırlanmıştır. Bazı
AB ülkelerinde araç hurdası olarak kanuni uygulamalar
1975 ‘ler de başlamıştır. Bunun en önemli nedeni ise
AB genelinde ÖTA her yıl sayısı en fazla artan atık
grubudur. Avrupa karayollarında yürümekte olan
yaklaşık 150 milyon araçtan ortalama 10 milyon adedi
(yaklaşık 10 milyon ton) atık olarak ayrılmaktadır.
Bunların önemli bir kısmı atık olarak toprağa
gömülmekte, yakılmakta veya herhangi bir ön işlem
yapılmadan
yeniden
kazanılmaktadır.
Bunun
sonucunda önemli miktarda tehlikeli atık serbestçe
doğaya atılmakta ve büyük oranda değerli kaynak
kaybı meydana gelmektedir.

♦

Direktifin Kapsadığı Araç Grubu;

♦

♦

♦

♦
♦

Bu direktif, yalnızca otomobil (M1), ağırlığı 3500 kg'a
kadar olan (N1) tüm ticari araçları, üç tekerli motorlu
araçları (üç tekerli motosikletler hariç) ve bunlara ait
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Araçlarda tehlikeli madde kullanımı azaltılmalı ve
özellikle ağır metaller olarak tanımlanan kurşun,
civa, kadmiyum ve artı altı değerli kromun
kullanılması yasaklanmalıdır.
ÖTA açığa çıkan plastiklerin geri dönüşümü
sürekli arttırılmalıdır.
Yeni araçların tasarım ve üretiminde, ÖTA ‘lar ve
yedek parçaları için belirlenen söküm, yeniden
kullanım ve geri dönüşüm şartları dikkate
alınmalıdır.
Malzeme ve parça imalatçıları ile birlikte çalışarak
geri dönüşüm malzemeler için pazar oluşturmak
amacıyla, araçlarda ve diğer ürünlerde kullanılan
geri dönüşüm malzemelerin miktarı arttırmalıdır.
Araçların geri dönüşüm ve geri kazanımları
arttırılmalıdır.
Araçlar; yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri
kazanım
hedeflerini
sağlayacak
şekilde
tasarlanmalı ve üretilmelidir. Bu hedeflerin
gerçekleştirildiği ilgili ISO standardına göre
belirlenecek ve araç tip onayı için gerekli şart
olacaktır.
ÖTA’da söküm ve geri kazanımını hızlandırmak
amacıyla söküm merkezlerinde araca ait söküm
kılavuzu bulundurulup tehlikeli maddelerin
araçtaki yerleri detaylı olarak belirtilmelidir.

♦

Araç üretici firmalar ve parça imalatçıları parçanın
ve
kullanılan
malzemenin
anlaşılmasını
kolaylaştıracak
standart
kodlama
sistemi
kullanmalıdır.

♦
♦

Merkezi ve yerel yönetimler:
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

Ticari zinciri oluşturan kuruluşlar (araç üreticileri,
araç yan sanayi imalatçıları dağıtıcıları, dağıtıcılar,
araç sigorta şirketleri, araç toplama şirketleri,
söküm şirketleri, parçalama şirketleri ve ÖTA geri
dönüşüm ve geri kazanımıyla uğraşan firmalar)
ÖTA araçların toplanması, işlenmesi ve geri
kazanımını sağlayacak sistemlerin kurulması için
gerekli tedbirleri almalıdır.
ÖTA’ın son sahibi herhangi maliyet ödemeden
aracını onaylı işleme merkezlerine verebilmelidir.
Burada ortaya çıkabilecek maliyetler üretici firma
tarafından karşılanacaktır.
ÖTA özellikle temel araç parçaları olan motor ve
karoseri ihtiva etmiyorsa, veya ÖTA sonradan
ilave edilmiş atıkları ihtiva ediyorsa, aracın geri
alımı bu şartlarda ücretsiz olmayabilir.
Geri dönüştürülmüş malzemeler için pazar
gelişimi teşvik edilmelidir.
ÖTA trafikten kaydının silinmesi için imha belgesi
uygulaması başlatılmalıdır.
Toplama ve işlem tesisleri çalışma izin aldığında
çalışmalarına müsaade edilmelidir.
Sağlık ve çevre ile ilgili ulusal mevzuatlar dikkate
alınarak; ÖTA’ın direktifin EK 1 inde yer alan
asgari
teknik
özelliklere
uygun
olarak
depolanmasını (geçici olarak olsa bile) ve işleme
tabi
tutulmasını
sağlamak
için
gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
Araçların geri dönüşüm ve geri kazanımının
arttırılması sağlanmalıdır.
Üretici firmaların, her tip yeni aracın satışa
sunulmasından sonraki 6 ay içinde araca ait söküm
bilgilerini yayınlaması sağlanmalıdır. Bu bilgiler,
direktifte belirtilen şartlara uymakla yükümlü
söküm tesisleri tarafından farklı araç parçası,
malzemeleri ve özellikle bütün tehlikeli
maddelerin yerini tanımlamada kullanılmaktadır.
ÖTA’ların depolanması ve işlemi sırasında
çevreye olumsuz etki vermemek ve mevcut ticaret
ve rekabette farklılık yaratmamak için gerekli
kurallar oluşturulmalıdır.
Uzun dönemde ticari zinciri oluşturan kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilmesi istenen yeniden
kullanım, geri kazanım ve geri dönüşüm
hedeflerine kısa sürede ulaşılması için bu konuda
bu kuruluşlara, tüketicilere ve yetkili kamu
kuruluşlarına görüş bildirilmelidir.
Bu direktifin uygulanması sırasında özellikle
küçük ve orta büyüklükteki girişimcilerin toplama,

♦

söküm, işleme ve geri dönüşüm pazarına girişi
konusunda ticari rekabete dikkat edilmelidir.
Direktifte belirtilen hedeflerin gerçekleştiğinin
takibi için AB genelinde ÖTA ile ilgili
veritabanına ihtiyaç vardır.
Bazı koşulların sağlanması durumunda, ilgili ticari
sektör ile yapılan anlaşma sonucu bazı maddeler
uygulamaya konulabilir.
Direktifte öngörülen hedeflerin gerçekleştirme
tarihleri üye ülkelerde belirtilen tarihlerden önce
uygulamaya konulabilir.

Direktifte Belirtilen Temel İlkeler :
♦

1 temmuz 2003 tarihinden sonra ağır metal olarak
tanımlanan civa, kurşun, kadmiyum ve artı altı
değerli krom ilgili tarihlere uygun olarak
kaldırılmalıdır.

♦

1 Ocak 1980 yılından önce üretilen araçlar için
yeniden kullanım ve geri kazanım ağırlıkça % 75
den, yeniden kullanım ve geri dönüşüm içinde
ağırlıkça % 70 den az olmamalıdır.
En geç 1 Ocak 2006 yılına kadar, bütün ÖTA'larda
yeniden kullanım ve geri kazanım oranı her araç
ve yıl için ortalama ağırlık olarak en az % 85'i
yeniden kullanılmalı ve kazanılmalıdır ve ağırlık
olarak en az % 80'i yeniden kullanılmalı geri
dönüştürülmelidir.
En geç 1 Ocak 2015 yılına kadar, bütün ÖTA'larda
yeniden kullanım ve geri kazanım oranı her araç
ve yıl için ortalama ağırlık olarak en az % 95'i
yeniden kullanılmalı ve kazanılmalıdır ve ağırlık
olarak en az % 85'i yeniden kullanılmalı geri
dönüştürülmelidir.
1 Ocak 2006 dan itibaren tip onayı alacak
araçlarda, araçların ilgili sökülebilirlik, geri
kazanılabilirlik ve geri dönüşebilirlik standardına
göre araç ağırlığının en az %85’i yeniden
kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir, araç
ağırlığının en az %95’i yeniden kullanılabilir ve
geri kazanılabilir koşulu aranacaktır.
1 Ocak 2007 tarihinden sonra ÖTA sahibi aracını
ücret ödemeden bu tesislere teslim edebilecek,
ÖTA ‘nın imha maliyetinin tamamı veya bir kısmı
üretici
veya
ithalatçı
firma
tarafından
karşılanmalıdır. 1 temmuz 2002 tarihinde trafiğe
ilk defa kayıt olan araçlar bu tarihten itibaren,
2007 yılında ise tüm araçların masrafı
karşılanacaktır, üye ülkeler bu tarihlerden önce
uygulamayı başlatabilirler,

♦

♦

♦

♦
♦

3.

OTOMOBİLLERİN MALZEME BİLEŞİMİ

Araçlar oldukça farklı malzemeleri içeren değerli bir
atıktır. Günümüzde yaklaşık ağırlığı 1 000 kg olan bir
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4.
GERİ DÖNÜMÜŞÜME VE KAZANIMA
UYGUN TASARIM KRİTERLERİ

binek otomobilin malzeme bileşimi Şekil 1 de
gösterilmektedir.

Otomotiv
tasarımında
çalışan
mühendisler,
tasarladıkları araçta müşteri beklentilerini, maliyeti,
ağırlığı, mevcut kanuni düzenlemelere uyumu
sağlamanın yanı sıra, çevreyi korumaya yönelik
düzenlemeleri de dikkate almaktadırlar. Dolayısıyla
çevreye duyarlı tasarımlar sonucu ortaya çıkan
ürünlerin çevreyi kirletme riski de azalmış olmaktadır.
Geri dönüşümü ve kazanımı kolaylaştıracak
tasarımlarda dikkate alınması gereken kriterler
şunlardır [2]:
4.1
Sökülmesi ve ayrılması kolay parça
tasarımı : Geri dönüşüm faaliyetlerinin en önemli
aşaması parçaların araç içerisinden kolayca sökülmesi
ve kompleks parçalarında detaylarına kolay ayrılması
gerekmektedir. Bu şekilde;

Şekil 1. Binek Otomobil Malzeme Bileşimi

v Malzeme ve parçaların
sınıflandırılması kolaylaşmakta,
v İşçilik azalmakta,
v Geri dönüşüm faaliyetleri ekonomik
olmakta,
v Toplam atıkların miktarı
azalmaktadır.

Demir esaslı malzemeler otomobillerde önemli
miktarlarda bulunmaktadır. Günümüz araçlarında
ortalama 700 kg yakın demir esaslı malzeme
mevcuttur. Otomobillerde kullanılan demir-dışı metal
grubu malzemelerin başında aluminyum gelmektedir,
binek otomobildeki ortalama ağırlığı 100 kg
civarındadır. Bakır miktarı ise 10 kg altında
kalmaktadır. Araçta bulunan yakıt, çeşitli yağlar ve
antifriz de önemli bir yer tutmaktadır. Diğerleri olarak
belirtilen malzemelerin bileşimi Şekil 2 de verilmiştir.
Bunlar esas olarak polimer ve seramik grubu
malzemeleridir.

4.2
Farklı parçaların bir araya getirildiği
kompleks tek parça tasarımı : Tamamen farklı
malzemelerden imal edilmiş parçaların bir araya
getirildiği tasarımlar yerine tek bir malzemeden imal
edilen kompleks bir parçanın geri dönüşümü daha
kolaydır. Bu şekilde parça sayısında azaltma
sağlanılmasının yanı sıra, parçanın sökülmesi ve
malzeme sınıflandırılması kolaylaşacağından geri
dönüşüm ekonomik olmaktadır.
4.3
Plastik parçaların birleştirilmesi : Plastik
parçaların araçtan en kısa zamanda sökülmesi ve
sökülen parçanın eğer varsa detaylarına kısa sürede
ayrılması geri dönüşümün ekonomikliği yönünden
önemlidir. Bu nedenle kolay ve basit birleştirme
yöntemlerinin seçilmesi tasarım aşamasında dikkate
alınmalıdır. Farklı malzemelerin kullanıldığı parçaların
birleştirilmesinde,
v Kilitli geçme,
v Vida ile birleştirme,
v Kaynak.

Şekil 2. Şekil 1 deki diğer malzemelerin bileşimi
Şekil 2'de görüldüğü gibi plastikler önemli bir yüzdeye
sahiptirler.
Buradaki
elastomerik
malzemeler,
kompozitler ve NVH malzemeleri de polimer türü
malzemeler grubundadır.

Aynı malzemeden parçaların birleştirilmesinde
kullanılan teknikler ise;
v Kilitli geçme,
v Kaynak (ultrasonik, titreşim),
v Solventle bağlama,
v Yapıştırma,
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v Aynı cins malzemeden bağlantı
elemanlarıdır.

aynı ürünün imalatında
kullanılır,
v Malzemenin kalitesinde
düşme tespit edildiğinde
temiz
hammaddeye belirli oranda
karıştırılarak veya
karıştırılmadan direkt olarak
daha düşük performans
gerektiren ürün haline
getirilir.

4.4
Belirlenmiş kırılma bölgeleri : Parçanın
araçtan kolay sökülmesi veya farklı malzemelerden bir
araya getirilmiş parçanın kolay ayrılabilmesi amacıyla
parça üzerinde ayrılmayı sağlayan bağlantı noktalarının
olması gerekmektedir. Parçalar bu bölgelerden basit
aletlerle ayrılabilmelidir. Bu yöntem özellikle yeniden
kullanılması istenmeyen ancak geri dönüşümü olan
parçalara uygulanması yararlı olacaktır.
4.5
Plastik parçaların işaretlenmesi : Boyut,
geometrisi ve fonksiyonu uygun olduğu ölçüde araçta
kullanılan bütün plastik parçaların polimer tipi ve
kullanılan dolgu/takviye malzemesinin tipini belirten
uygun sembollerle tanımlanmalıdır. Tanımlama
işaretleri, parçanın çalışma ömrü boyunca okunabilir
durumda kalıcı olmalıdır. Uygun olduğu durumlarda
işaretler kalıba işlenmelidir. Polimer malzemelerin
kodlanması işleminin SAE J1344 standartlarına göre
yapılması gerektiği de parça resmi üzerinde
belirtilmelidir. Plastik parçaların işaretlenmesi bir çok
otomotiv firması tarafından kabul edilmiş ve
uygulamaya konulmuştur.
5.

Thermoplastik malzemelerin kalitesindeki düşmelere
yol açan hatta geri dönüşümünü önleyecek bazı
faktörler vardır. Bunlar ;
v Parça üzerindeki her türlü
boya ve kaplamalar,
v Parça üzerinde ayrılması zor
farklı malzemeler,
v Parçanın çalışma ortamında
farklı kimyasalları absorbe
etmesi.
Bu özellikteki thermoplastik parçalar ilave bir işlemle
geri dönüşebilir hale getirilmelidir. Örneğin geri
dönüştürülebilir plastikten yapılan otomobil tamponları
üzerindeki boyalar mutlaka temizlenmelidir. Bu
temizleme işlemi mekanik veya kimyasal yöntemlerle
yapılmaktadır.

GERİ DÖNÜMÜŞÜME VE KAZANIMA
UYGUN MALZEME SEÇİM KRİTERLERİ

AB yönergesinin belirlediği geri dönüşüm ve kazanım
hedeflerini sağlayabilmek için araçta kullanılacak
plastik malzemelerin seçimi tasarım aşamasında
yapılmalıdır. Tüm kauçuk ve plastik malzemeler
thermoplastik
veya
thermoset
olarak
sınıflandırılmaktadır.
Thermoplastik
malzemeler
hammadeye belirli oranda karıştırılarak veya direkt
ergitilip yeni bir ürün haline dönüştürülerek kullanım
mümkündür. Thermoset malzemeler ise ısıtıldıklarında
ergimedikleri için geri dönüşümleri mümkün
olmamaktadır. Bununla beraber yapılarındaki dolgu
malzemelerin geri kazanılması ekonomik olduğu
sürece mümkündür.

Termoplastik malzemelerin bünyesinde genellikle
belirli oranda dolgu malzemesi bulunmaktadır. Bu
dolgu malzemelerinin türü de geri dönüşümün
verimliliği açısından önemlidir. Örneğin dolgu
malzemesi olarak cam elyafı kullanılmasından
kaçınılmalıdır. Bunun nedeni cam elyafı kolayca
kırılarak aşındırıcı etkisi yapmasıdır. Cam elyafı yerine
mineral dolgu veya hala geliştirilme aşamasında olan
doğal fiberler tercih edilmelidir.
Termoplastikler genel olarak geri dönüşüm özelliğine
sahip olmasına karşın, parça tasarımında parçadan
beklenilen işlevi sağladığı sürece tek tür termoplastik
ve bunun da belirli bir kompozisyonu seçilmelidir.
Ayrıca çok katlı farklı plastiklerden yapılan parçalar
yerine aynı plastiğin farklı kompozisyonlarının
kullanılması geri dönüşüm yönünden tercih edilir.

Thermoplastik malzemelerin geri dönüşümü ;
I.

II.

İmalat sürecinde geri dönüşüm :
Temiz hammaddeden yapılan imalat
Sırasında hatalı ürünler veya açığa
çıkan temiz talaş tekrar imalata geri
döndürülür.
Kullanım sonucunda geri dönüşüm :
Ürün kullanım süresini
tamamladıktan sonra toz haline
getirilir ve kalitesi kontrol edilir.
Bunun sonucunda ;
v Malzemenin kirlenmediği
belirlenirse, hammadde
olarak

AB yönergesinin yasakladığı tehlikeli maddeler
arasında
PCV
bulunmaktadır.
Günümüz
otomobillerinde
önemli
miktarda
PVC
kullanılmaktadır (yaklaşık 7-15 kg /araç). Bunlar
genelde, elektrik aksamında, dekoratif amaçlı çeşitli
yüzey kaplamalarında kullanılmaktadır. Bir çok
otomobil firmasında PVC
kullanımını sınırlama
konusunda çeşitli takvimler belirlemişlerdir.
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6.

ÖTA İŞLEM SÜREÇLERİ

Direktife göre kullanım ömrünü tamamlamış araç
çalışır durumda, temel araç parçaları mevcut halde ve
üzerinde ilave atık olmadan aşağıdaki işlem sürecini
takip edecektir;
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Araç sahibi ÖTA’nı onaylı bir toplama
istasyonuna veya söküm merkezine
götürecektir.
Bu kurum “araç imha belgesi”
hazırlayarak araç sahibine verecek.
Araç sahibi bu belgeyle aracının kaydını
trafikten sildirecektir.
Söküm merkezi, arac kirliliklerinin
arındırma işlemini yapacaktır. Bu
kapsamda her türlü yağlar, yakıt ve
antifriz boşaltılacak, patlayıcı nitelikte
olan hava yastığı çıkartılacak, etiketli ağır
metal (civa, kurşun) içeren parçalar
çıkartılacak (örneğin akü), yakıt tankı
sökülecek, kolay sökülebilen değerli
metalik parçalar alınacak (örneğin
aluminyum, bakır ve magnezyum), motor,
şanzuman, diferansiyel, katalist, camlar,
tekerler ve büyük plastik parçalar
sökülecektir.
Ekonomik söküm süresinin sonunda,
ÖTA hurda olarak onaylı parçalama
tesisine gönderilecektir.
Parçalama
tesisi
uygun
ayırma
yöntemleriyle ince parçalama sonucu çok
farklı
malzeme
grubunu
demir,
aluminyum, bakır ve çeşitli plastik ve
tekstilden oluşan atık olarak ayrılacaktır..

7.
ÖTA
ATIĞIN
DEĞERLENDİRMESİ

2.

4.

5.

6.

EKONOMİK

Araç yukarda ki süreçler sonucunda ekonomik
olan atık ortaya çıkmaktadır. Bu atık çok
nitelikte malzemeler içermekte dolayısıyla
kullanım yerleri için ham madde niteliğine
olmaktadır. Bu atık içeriği ve ekonomik
şöyledir:
1.

3.

değeri
farklı
farklı
sahip
değeri

7.

Yeniden kullanılabilir parçalar : Söküm
işlemi sonucu kullanılabilir nitelikte olan araç
parçaları
örneğin,
motor,
şanzuman,
diferansiyel gibi önemli ekonomik değere
sahiptir. Fiyatları parça kalitesi ve talebe göre
değişmektedir.
Demir : Araç ağırlığına ve cinsine bağlı
olarak önemli oranda demir hurda açığa
çıkmaktadır. Demir hurdaları demir çelik
firmalarında kullanım yeri bulmaktadır.
Dünya piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı
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olarak
fiyatı
80-150
USD/t
olarak
değişmektedir.
Demir dışı metaller (aluminyum, bakır,
kurşun) : Alüminyum kullanımı yeni
araçlarda artış göstermektedir, araç başına
ortalama kullanımı 100 kg altındadır. Ağırlıklı
olarak
da
motor
parçası
olarak
kullanılmaktadır. Hurda olarak fiyatı 600-700
USD/t olarak değişmektedir. Bakır kullanımı
gittikçe azalmakta olup yalnızca kablolarda
bakır kullanımı yaygındır. Bu da miktar olarak
10 kg altında kalmaktadır. Değerli bir metal
olan bakırın hurda fiyatı 1100-1300 USD/t
dir. Kurşun, akü ve teker denge ağırlıkları
olarak kullanılmaktadır ve araçtaki toplam
ağırlığı 15 kg altındadır. Hurda kurşun fiyatı
500-550 USD/t olarak işlem görmektedir.
Lastik : Araçtaki ortalama lastik ağırlığı 50
kg olup, miktarı gittikçe artan atık
gurubundadır. Bunun en önemli (yaklaşık
%90) kısmını oluşturan tekerlek; lastiği
kauçuk ve çelik korttan oluşmaktadır. Atık
tekerlek lastikleri, yeniden diş açılarak, katı
atık olarak yakılarak veya granülasyon işlemi
sonucu kauçuk ve çelik ayrıldıktan sonra
granüle
dönüştürülüp
kauçuk
inşaat
sektöründe (sessiz yol yapımı) veya çimento
sektöründe yakıt olarak kullanılmaktadır.
Cam : Araçtan sağlam olarak sökülmesi zor
olan bir parçadır. Kırık parçalar olarak elde
edilen camların geri dönüşümü zordur. Bir
araçta ortalama 20 kg altında cam
bulunmaktadır. Sağlam olarak elde edilebilen
camların ticari değeri olmaktadır
Plastik malzemeler :.Günümüz araçlarında
kullanım miktarı gittikçe artan malzeme olan
plastiklerin geri dönüşümü oldukça zordur.
Bunun nedeni araçta çok farklı plastik grubu
malzemelerin kullanılmış olmasıdır. Bu
nedenle yeniden kullanıma uygun olan
örneğin tampon, farlar söküm sırasında itina
gösterilmesi gereken parçalardır.
Katalist : Binek otomobillerde son yirmi
yıldır kullanıma sunulan katalitik konvertörler
platin grubu metal olarak bilinen platin (Pt),
Palladyum (Pd) ve Rohadyum (Rh)
kullanımını arttırmıştır. 2002 yılında katalist
oarak kullanılan bu metallerin piyasa değeri
2.4 milyar USD dir [3]. Bu nedenle katalistler
oldukça yüksek maliyetli bir hurda niteliğine
sahiptirler.

8.

SONUÇ

Kullanım ömrünü tamamlamış araçların çevreye olan
olumsuz etkilerini önlemeye yönelik AB direktifi
otomobil firmalarına ağır sorumluluklar getirmektedir.
Bu sorumluluklar aracın ilk tasarımından başlayarak
kullanım dışı kalması sonucu çevreye zarar vermeyen
atık olarak değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu
yönerge birçok zararlı maddelerin araçlarda
kullanılmasını yasaklamasının yanı sıra kullanım
ömrünü tamamlamış aracın belirli oranlarda geri
dönüşümü ve geri kazanılmasını zorunlu hale
getirmiştir.
ÖTA’lar çok farklı malzeme grubunu içeren değerli bir
atıktır. Metal esaslı otomobil parçalarının tamamının
geri dönüşümü ve kazanımı uzun yıllardır
uygulanmaktadır. Öte yandan araçlarda kullanımı
gittikçe artan plastik esaslı malzemelerin geri dönüşüm
ve kazanım oranları oldukça düşüktür. Bu da toplam
araç geri dönüşümünü olumsuz etkilemektedir.
Otomobil firmaları AB direktifine uyum programı
kapsamında araçlarda kullanılan plastiklerin geri
dönüşümü ve kazanımı konusunda çalışmaları yoğun
olarak sürdürmektedir.
Direktifte belirtilen ÖTA geri dönüşüm hedeflerini
sağlamada önemli görevler üstlenen ve “Ticari zinciri
oluşturan kuruluşlar” içinde yer alan söküm şirketleri,
parçalama şirketleri ve ÖTA geri dönüşüm ve geri
kazanımıyla uğraşan firmaların uyması gereken
standartlar ve sorumlulukları, ilgili ülke kanunlarıyla
düzenlenmektedir.
Direktif de ortaya konulan hedefler aracın atık olarak
değerlendirilmesi ve bunun ötesinde çevreye duyarlı
ulaşım araçlarının geliştirilmesi yolunda zorlayıcı
olmaktadır. Direktifi uygulamaya koyan bazı üye
ülkelerin dünyanın büyük sanayi ülkeleri ve otomobil
teknolojilerinde ileri ülkeler olduğu göz önüne
alındığında, yakın zamanda geri dönüşüm teknolojileri
ve çevreye duyarlı otomobiller konusunda önemli
gelişmeler olacağı beklenilmelidir.
9.
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ÖZET
Bu çalışmada otomobillerdeki pasif güvenlik sistemlerinin, otomobillerin karıştıkları kazaların raporları ve bunların
istatistiksel verilerine dayanarak puanlanması yapılmıştır. Kazaya sebep olan kusurlar; sürücünün asli ve tali kusurları,
yaya kusurları, yol kusurları, otomobil sistemlerinin kusurları ve yolcu kusurları olarak 6 ana gruba ayrılmıştır.
Otomobillerdeki güvenlik sistemleri kabin içi, kabin dışı ve kaza sonrası acil durum sistemleri olarak üç grupta
toplanmıştır. Kazaya sebep olan altı ana kusura ait istatistik verileri pasif güvenlik sistemleri ile eşleştirilerek bir
puanlama modeli oluşturulmuştur. Bu model yardımıyla oluşturulan puanlama tablosu ile herhangi bir otomobilin pasif
güvenliğini rakamsal olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır. Elde edilen puanlama tablosunda otomobillere ait
güvenlik sistemlerinin önemi % 47,27 ile hava yastığı ve emniyet kemer sistemleri, % 26,05 ile şasi ve gövde
sistemleri ve % 7,00 ile de kapı içi çelik bar sistemleri ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pasif güvenlik sistemleri, Kaza istatistikleri, Puanlama tablosu

ABSTRACT
In this study, scoring of passive safety system of the cars has been performed depending on the collisions and
statistical data. The offenses that cause the collision have been described at six categories. They are main and
secondary faults of driver, pedestrian faults, road faults, car’s systems faults and passenger faults. The safety
systems on the cars have been described at three categories. They are inside cabinet, outside cabinet and emergency
system after collision. A scoring model has been introduced by matching six statistical data of faults of collision and
passive safety systems of car. In this model, using the evaluation table its possible to evaluate the passive safety
systems of the any car. I this table, it is shown that the importance of the passive safety systems by %47.27 of
airbag and safety belts, %26.05 chassis and body group, %7.05 lateral bars on the doors.
Keywords: Passive safety systems, Collision, Evaluation table

1. Giriş
Otomobil üreticileri ve tasarımcıları güvenliğe giderek
daha fazla önem vermektedirler[1]. Pasif güvenlik
sistemleri öncelikle sürücü ve yolcuların güvenliğini
sağlamayı daha sonrada taşıtın en az hasarla kazadan
çıkmasını sağlamak için geliştirilen sistemlerdir[2]. Pasif

güvenlik sistemleri ağırlıklı olarak mekanik sistemlerden
oluşmakla beraber elektronik sistemler de gün geçtikçe
artan oranda kullanılmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalara
bakıldığında pasif güvenlik sistemleri, kabin içi ve kabin
dışı güvenlik sistemleri olmak üzere 2 kısımda[3], ancak
kaza anında ve sonrasında sürücü, yolcu ve taşıtın daha
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fazla zarar görmesini önlemek için bu sistemlere kaza
sonrası acil durum sistemleri de eklenerek 3 kısımda
incelenmiştir[4]. Kabin içi pasif güvenlik sistemleri, kabin
tasarımı ve ergonomik tasarım ile etkileşmektedir. Hava
yastıklarının konumu, emniyet kemerlerinin bağlantı ve
sürücü ile etkileşim pozisyonları, koltuk başlıklarının
pozisyonu, pedal mekanizmaları ve konumları, diz
destekleme sistemlerinin pozisyonları ve çocuk koruma
sistemi gibi sistemlerin kabin içindeki konumları ve
ergonomik tasarımı yine taşıt tasarımı bakımından önemle
üzerinde durulması gereken noktalardır. Kabin dışı pasif
güvenlik sistemleri, taşıtın kütlesi ve boyutu ile etkileşen
sistemler olup ağırlıklı olarak koruyucu ve enerji
sönümleyici yapıya sahiptir. Bu sistemler kaza sonrası
yaralanma ve ölüm vakalarını en aza indirgeme
fonksiyonu taşımaktadırlar. Bu nedenle kabin dışı pasif
güvenlik sistemlerinin, kaza istatistikleri göz önüne
alınarak taşıtın kazada ağırlıklı etkilendiği bölgelerinde
yoğunlaşması veya odaklanması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Kaza sonrası acil durum sistemleri ise kaza
sonrası sürücü ve yolculara yardımın sağlanmasını, kaza
anında taşıttan düşmelerin engellenmesi ve taşıtta
meydana gelebilecek yangınların önlenmesi için yakıt ve
elektrik sistemlerinin kesilmesini sağlamak için
tasarlanmıştır. Otomobillerin güncel olan bütün pasif
güvenlik sistemleri ile donatılması arzu edilen bir
durumdur. Ancak bu durum taşıtın fiyatını yükseltmekle
kalmayıp sistemlerin bir biri ile etkileşimini düzenlemek
için de oldukça karmaşık bir yapı ortaya çıkarmaktadır.
Buna rağmen insan hayatı ve sağlığının önemi göz önüne
alındığında
otomobillerde
güvenlik
sistemlerinin
kullanılması göz ardı edilemeyecektir. Diğer yandan
otomobillerde güvenlik sistemlerinin kısmen kullanılması
çoğu üreticinin tercih ettiği yoldur. Ancak burada hangi
güvenlik sistemlerinin hayati önem taşıdığı ve ne kadar
fonksiyonel olduğunu belirlemek gereklidir. Bu alanda
yapılan çalışmalar sadece bir veya birkaç sistemin
kullanılması ile taştın ne kadar güvenli olduğu üzerine
yoğunlaşmıştır. Yada her hangi bir güvenlik sisteminin
diğerlerine kıyasla ne derecede önemli olduğu tespit
edilmeye çalışılmıştır. Yaptığımız bu çalışmaya kadar
herhangi bir taşıt veya otomobilin bütün güvenlik
sistemleri değerlendirilerek güvenirlik derecesini tespit
etmeye yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada
herhangi bir otomobilin pasif güvenlik sistemleri
bakımından puanlanması için kaza raporlarından, bu
konuda yapılmış istatistiki sonuçlardan ve çarpışma
testlerindeki kaza güvenlik raporlarındaki sonuçlardan
faydalanılarak puantaj tablosu oluşturulmuştur. Bunun
için, öncelikle 3 kısımda incelenen pasif güvenlik

sistemleri 15 ana sistemden oluşturulmuştur. Bu sistemler
den bazıları bir, bazıları ise birden fazla sistemi bir arada
bulunduran sistemler olup tablo 1’de gösterilmektedir.
Son 10 yılda otomobillerin karıştıkları kazalardaki
kusurlar incelendiğinde, yaklaşık olarak % 90 sürücü
kusurlarından (% 50 asli kusurlar ve % 40 tali kusurlar),
% 7 yaya kusurlarından, % 1,5 yol kusurlarından, % 1
taşıt kusurlarından ve % 0,5 yolcu kusurlarından kazaların
olduğu görülmektedir[5,6]. Pasif güvenlik sistemleri ile
altı ayrı kusurdan meydana gelen kaza istatistikleri altı
farklı tabloda eşleştirilmiştir. Her tablodaki 15 pasif
güvenlik sistemi ile sadece kazaların oluşmasını sağlayan
kusurlardan her birinin sebepleri eşleştirilerek 6 ayrı
puanlama
veya
istatistiki
güvenlik
tablosu
oluşturulmuştur[13].
Tabloların
oluşturulmasında,
güvenlik sistemlerini tanıyan ve kazaya karışmış olan
deneklerden ve otomobil servislerinde çalışan taşıt
sistemlerini
yakından
tanıyan
uzmanlardan
faydalanılmıştır. Burada 10’u erkek ve 10’u kadın olan 20
denek kullanılmıştır. Deneklerin 6 ayrı tablodaki güvenlik
modeline verdikleri puanlamalar tek bir tabloda
birleştirilerek genel bir ortalaması alınmıştır. Ayrıca
birden fazla sistemi içinde bulunduran sistemlerin
puanlamaları da ayrı ayrı tablolarda gösterilmiştir. Alınan
bu ortalama ile bir taşıtta bulunması gereken pasif
güvenlik sistemleri; kaza istatistikleri oranlarına ve
kazaların oluş şekillerine göre kaza oranlarının her bir
pasif güvenlik sistemine paylaştırılmasıyla tablo 2’deki
gibi modellenmiştir.
2. Trafik Güvenliği ve Kaza Analizleri
Trafik güvenliği; çevre, taşıt ve insanın etkileşimi
sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları, çözüm
önerilerini ve geliştirilen yöntemleri içeren çok yönlü bir
konudur. Yolun geometrisi, yapım kalitesi ve bakımı,
geçit ve kavşakların varlığı ve kullanışlılığı, trafik kontrol
işaretlerinin yerleri, sürekliliği ve görünürlüğü, sürüş
ortamlarının çeşitliliği ve sürücü performansı taşıt
tasarımını etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır[7].
Kazaların muhtemel nedenleri, başta eğitim noksanlığı
olmak üzere, karşı karşıya kalınan riskin farkında
olunamayışı,
yorgunluk,
dalgınlık,
dikkatsizlik,
ihmalkarlık, umursamazlık, konsantrasyon eksikliği ve
kurallara
gereken
önemin
verilmeyişi
şeklinde
özetlenmektedir[7]. Trafik kazalarının ana sebeplerini
oluşturan faktörler arasında sürücü kurslarındaki
eksiklikler başta gelmektedir. Bunu yaya, yol, taşıt ve
yolcu kusurları izlemektedir. Otomobillerin karıştıkları
kaza istatistikleri incelenerek, kazalara sebep olan temel
kusurlar ve bu kusurların oranları şekil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve
7’de görülmektedir.
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Şekil 4 Yaya Kusurları ve Oranları[5, 6]
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Şekil 5 Otomobil Sistemlerinin Kusurları ve Oranları[5, 6]
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Şekil 6 Yol Kusurları ve Oranları[5, 6]
20

Diğer Kusurlar

5

Açık Yük Üzerinde Seyahat Etmek
Har. Hal. Taşıt. Yere Atlamak

6

T aşıttan Sarkmak

7
18

Habersiz İnmek veya Binmek
T aşıtın Dışında Seyahat

20

T aşıt İçinde Gayri Nizami Hareket Etmek

24
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Otomobil Yolcusunun Kusur Oranları

Şekil 7 Otomobil Yolcusunun Kusurları ve Oranları[5, 6]
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Bazı Ülkeler

Uluslar arası yol güvenliği teşkilatının 1996 yılı kaza
istatistiklerine göre bazı ülkelerin her 10.000 araca düşen
yıllık ölü sayısı şekil 8’de görülmektedir[8].
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Şekil 8. Uluslar arası yol güvenliği teşkilatının yıllık ölü
sayısı sonuçları[8]

Hava yastığı ve emniyet kemerinin tek başına ve birlikte
kullanılma durumundaki yaralanma riskleri, hava yastığı
ile % 18, emniyet kemeri ile % 42, ikisinin birlikte
kullanılması durumunda ise % 46 kadar azaltmakta
olduğu ifade edilmiştir[9]. Otomobillerde
çarpışma
güvenliği ve önemlilik dereceleri, ANOP(Australian
National Occupant Protection Research Service /
Avustralya Ulusal Sürücü Koruma Araştırma Servisi)
araştırma servisinin yaptığı çalışma raporuna göre şekil
9’da görülmektedir[10]. NTHSA’nın (National Traffic
Highway Safety Administration / Ulusal Otoyol Trafik
Güvenlik Teşkilatı) hava yastıkları ve emniyet kemerleri
üzerine yaptıkları araştırmalar ise şekil 10 ve 11’de
verilmiştir[11]. IIHS’nin (Insurance Institute for Highway
Safety / Otoyol Güvenlik Sigorta Şirketi) sürücü ve yolcu
hava yastıkları üzerine yaptığı çalışmalarda şekil 12 ve
13’de verilmiştir[12].
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Hava yastıkları ve üç nokt alı emniyet kemerleri
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Şekil 10 Emniyet kemerlerinin etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar[11]
Hava yastıkları ve üç noktalı emniyet kemerleri
Yalnızca emniyet kemerleri
Sınırlayıcı
Sistemler
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Şekil 11 Sınırlayıcı sistemlerin etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar[11]
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Şekil 12 Sürücü hava yastığının etkinliği ile ilgili sonuçları[12]
Emniyet kemeri kullanımına
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Şekil 13. Sürücü hava yastığının etkinliği ile ilgili sonuçları[12]
3. Pasif Güvenlik Sistemlerinin Modellenmesi
Pasif güvenlik sistemleri kaza sonrasında sürücü, yolcu ve
taşıtı korumaya yönelik sistemler olup 3 bölümde
incelenmiştir.
1- İç güvenlik sistemleri; Sınırlatıcı sistemler olarak
adlandırılan hava yastıkları, emniyet kemerleri, baş
koruyucuları, ayarlanabilir fren pedal sistemi ve enerji
sönümleyen direksiyon,...
2- Dış güvenlik sistemleri; Şasi ve gövde sistemleri, kapı
içi çelik bar sistemleri ve kapı kilit ve mandal sistemleri,..
3- Kaza sonrası acil durum ve yardım güvenlik sistemleri;
Kaza sonrası acil durum, acil aydınlatma, kolay çıkış,
yakıt sisteminin kesilmesi ve elektrik sisteminin

kesilmesi,.. olarak ele alınan sistemler incelenerek tablo 1
oluşturulmuştur.
Bu puanlama modelinde pasif güvenlik sistemleri sol
taraftaki sütuna, kazalardaki kusur oranları da sağ üst
satıra yazılarak tablolar oluşturulmuştur. Yani pasif
güvenlik sistemleri ile meydana gelen kazalarda ki kusur
oranları bir tabloda eşleştirilmiştir. Bu eşleştirme tablosu,
denekler tarafından kusur oranlarının yüzdeleri kaza puanı
olarak algılanıp bu puanları pasif güvenlik sistemleri
üzerine kendi düşüncelerine göre dağıtmalarıyla
oluşturulmuştur. Sürücünün asli, tali, yaya, yol, taşıt ve
yolcu olmak üzere 6 adet kusur oranı için 6 ayrı tablo
oluşturulmuştur[13].

Tablo 1 Pasif güvenlik sistemlerini oluşturan ana sistemler ve alt sistemleri[13]
BÜTÜN GÜVENLİK SİSTEMLERİ
BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ
1 Şasi ve Gövde Sistemleri
1
Şasi ve Gövde Sistemleri
aŞasi ve Koruyucu Kafes Sistemi
2 Hava Yastığı ve Emniyet Kemer Sistemleri
b- Hafif ve Mukavemetli Gövde
3 Kapı İçi Çelik Bar Sistemi
c- Darbe Emici Sistemler ve Tamponlar
4 Enerji Sönümleyen Direksiyon Sistemi
d- Çökme Bölgeleri
5 Ayarlanabilir Fren Pedal Sistemi
6 Baş Sınırlama Sistemi
2
Hava Yastığı ve Emniyet Kemer Sistemleri
a- Ön Gergili ve Yük Sınırlı Emniyet Kemerleri
7 Çocuk Koruma Sistemi
b- Sürücü ve Ön yolcu Hava Yastıkları
8 Aktif Diz Destekleme Sistemi
c- Yan Kapı Hava Yastıkları
9 Kapı Kilit ve Mandal Sistemi
d- Arka Yolcu Hava Yastıkları (Yan ve Ön)
10 Kaza Sorası Yangın Önleme Sistemi
e- Perde Tip Baş koruyucu Hava Yastıkları
11 Kaza Sonrası Acil Durum Sistemi
f- SRS Hava Yastıkları (a+b)
12 Kaza Sonrası Kolay Çıkış Sistemi
g- Yan Kapı Hava Yastıkları (a+b+c)
13 Kaza Sonrası Acil Aydınlatma Sistemi
h- Perde Tip Hava Yastıkları (a+b+c+d)
14 Kaza Sonrası Elektrik Sisteminin Kesilmesi
ı- Arka Yolcu Hava Yastıkları (a+b+c+d+e)
15 Kaza Sonrası Yakıt Sisteminin Kesilmesi
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Deneklerin puanlama yapabilmeleri için kazalara sebep
olan kusurların şekline ve oluşuna göre kusur oranlarının
sistemlere uygun bir şekilde paylaştırılması için bazı
kriterlere uymaları istenmiştir. Bunlar;
1- Her kusur oranı bir puan olarak ele alınarak, bu
puan(oran) kazanın oluş şekilleri, sürücü ve yolcuların
durumu da dikkate alınarak sistemlere paylaştırılacaktır.
2- Her kusur oranının bütün sistemlere verilmesi ve
kazanın oluş şekline göre kusur oranlarının eşit oranda
paylaştırılması gibi bir durum söz konusu değildir.
3- Kazanın oluş şekline göre hangi sistemler etkileniyorsa
veya hangi sistemlerin devrede olması gerektiği
düşünülüyorsa o sistemler üzerinden puanlar(oranlar)
paylaştırılacaktır.

1

2

4- Hangi sistemin daha fazla puan alması gerektiği
düşünülüyorsa o sistemlere daha fazla puan
verilebilecektir.
5- Kazaların oluş şekline göre bütün sistemler puan
verilebilecektir.
6- Verilen puanların toplamı kusur oranları kadar
olmalıdır. Ayrıca verilen puanlar tamsayı olmak zorunda
değildir.
Şekil 14'de erkek ve kadın deneklerin pasif güvenlik
sistemlerine verdikleri puanlamaların ortalamaları ve
bunların
genel
ortalamaları
grafiksel
olarak
görülmektedir.

erkek deneklerin ort alama değerleri

kadın ve erkek deneklerin ort alama değerleri

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Erke k ve kadın de ne kle rin ve ortalamalarının pasif güvenlik siste mle rine ve rdikle ri sonuçlar
( 1-15'e kadar olan sayılar tablo 1'deki sıraya g öre pasif güven lik sistemlerini belirtmektedir )

Şekil 14 Kadın ve Erkek Deneklerin ve Ortalamalarının İstatistiki Sonuçları[13]
Bu puanlama kriterleri ile pasif güvenlik sistemleri ana
tablosu % 100 üzerinden değerlendirilirken öncelikle 6
ayrı kusur oranını % 100 üzerinden değerlendirilmiş daha
sonra da her kusur oranı da kendi alt kusur oranları ile
%100
üzerinden
değerlendirilmiştir.
Sonuçta
değerlendirme %100*%100 = %10.000 üzerinden
yapılmıştır. Daha sonra bu 6 tablo bütün kusur
oranlarının toplamının bir arada bulunduğu bir tabloda
birleştirilerek
puanlama
tablosu
son
haline
getirilmiştir[13]. Hava yastığı ve emniyet kemer
sistemleri ile şasi ve gövde sistemleri de içlerinde birden
fazla bütünleşik sistemi bulundurmaktadırlar. Bu
sistemlerin neler oldukları ve yapılan istatistiki
puanlamalar sonucunda aldıkları değerleri de görmek
mümkündür[13]. Bütün pasif güvenlik sistemleri tek bir
tabloda birleştirilerek genel bir pasif güvenlik puanlama
modeli tablo 2’de görüldüğü gibi oluşturulmuştur. Ayrıca
herhangi bir taşıtın modellenmesi veya ne kadar güvenli
olduğunun ortaya çıkarılması için model tablo uygun bir
forma getirilerek birkaç örnek taşıtın puanlaması
yapılmıştır. Tablo 2’de yapılan taşıt modelinin herhangi
bir taşıtı pasif güvenlik açısından ölçmesi için taşıt
puanlama tablosu ve

puanlama dağılımı yaparken uyulacak kurallar aşağıda
belirtilmiştir. Bunlar,
1- Tabloda, pasif güvenlik sistemleri A ve B olmak üzere
2 gruba ayrılmıştır.
2- A grubundaki sistemler,
birbirini bütünleyen
fonksiyona sahip olduklarından taşıt üzerinde bütünleşik
olarak da bulunabilir. Puanlamada, ilgili sistemler
grubunun her biri için verilen puanlar toplanır.
3- B grubundaki sistemler, birbirinden bağımsız olduğu
için taşıt üzerinden ancak bir tanesi mevcut olur.
Puanlama, sadece grup içinde olan sistemlerin bir tanesi
için yapılır.
4- Pasif Sistemler puanlanırken taşıtta o sistem varsa
“tam” puan, yoksa “sıfır” puan verilmesi öngörülmüştür.
5- Örnek taşıtlar aktif ve pasif güvenlik sistemleri
bakımından puanlandırılırken her sistemin yanındaki
kutucuklara (X) işaret koyarak ve bunların karşısında ki
sistemler puanlandırılarak taşıtın toplam güvenlik puanı
bulunmaktadır.
6- En iyi taşıtın % 100 emniyet puanına ulaştığı
düşünülerek, günümüzdeki taşıtların güvenlik durumu
%100 üzerinden değerlendirilmiştir.
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Tablo 2 Pasif güvenlik sistemlerinin kaza istatistiklerine göre puanlanma tablosu[13]
No

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SİSTEMLER

Şasi ve Gövde
Sistemleri
Kapı İçi Çelik Bar
Sistemleri
Enerji Sönümleyen
Direksiyon Sistemleri

Hava Yastığı ve
Emniyet Kemer
Sistemleri

Ayarlanabilir Fren
Pedal Sistemi
Baş Sınırlayıcı
Sistemleri
Çocuk Koruma
Sistemi
Aktif Diz Destekleme
Sistemi
Kapı Kilit ve Mandal
Sistemleri
Kaza Sonrası Yangın
Önleme Sistemi
Kaza Sonrası Acil
Durum Sistemi
Kaza Sonrası Kolay
Çıkış Sistemi
Kaza Sonrası Acil
Aydınlatma Sistemi
Kaza Sonrası Elektrik
Sisteminin Kesilmesi
Kaza Sonrası Yakıt
Sisteminin Kesilmesi

Toplam Sistemler

SİSTEMLERİN BÖLÜMLERİ
X
X
A
X
X

1- Şasi ve Koruyucu Kafes Sistemi
2- Hafif ve Mukavemetli Gövde
3- Darbe Emici Sistemler ve Tamponlar
4- Çökme Bölgeleri

A X 1- Kapı İçi Çelik Barlar
A

X

1- Enerji Sönümleyen Direksiyon
1- Ön Gergili ve Yük Sınırlı Emniyet Kemeri
2- Sürücü ve Ön yolcu Hava Yastıkları
3- Yan Kapı Hava Yastıkları
4- Perde Tip Baş koruyucu Hava Yastıkları
5- Arka Yolcu Hava Yastıkları

B

6- SRS Hava Yastıkları (1+2]
7- Yan Kapı Hava Yastıkları (1+2+3)
8- Perde Tip Hava Yastıkları (1+2+3+4)
X 9- Arka Yolcu Hava Yastıkları (1+2+3+4+5)

Sistemlerin
Örnek Değer. Taşıtlara Ait Puanlar %
Puanlanma
1.
taşıt 2. taşıt 3. taşıt 4..taşıt 5..taşıt
Yüzdeleri
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20 10,20
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
26,05
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

3,02

3,02

3,02

3,02

-

-

-

38,32
16,54
10,90
8,00
5,64

-

-

-

-

38,32
-

42,20
44,15
46,00
47,27

47,27

46,00
-

44,15
-

42,20
-

-

47,27

A X Ayarlanabilir Fren Pedalı

1,05

1,05

1,05

1,05

-

-

-

A X Yolcu Baş Koruma ve Destekleme Sistemi

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

-

-

A X Çocuk Koruma Koltuğu ve Koruyucuları

2,30

2,30

2,30

-

-

-

-

A X Aktif Diz Destekleme ve Koruması

1,08

1,08

-

-

-

-

-

A X Kapı Kilit ve Mandalları

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

A X Kaza Sonrası Yangınların Önlenmesi

1,04

1,04

1,04

-

-

-

-

A X Kaza Sonrası Acil Olarak Yardım İstenmesi

3,00

3,00

-

-

-

-

-

1,07

1,07

-

-

-

-

-

1,04

1,04

-

-

-

-

-

1,02

1,02

1,02

-

-

-

-

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

A X

Kaza Sonrası Çok Çabuk ve Kolay Çıkış
İmkanı

A X Kaza Sonrasındaki Aydınlatmalar
Kaza Sonrası Yangınları Önlemek İçin
Elektrik Devrelerinin Kesilmesi
Kaza Sonrası Yangınları Önlemek İçin Yakıt
A X
Devrelerinin Kesilmesi
SİSTEMLERİN YÜZDE ORANLARI
A X

4. Sonuçlar ve Öneriler
Dünyada son 10 yılda trafik kazası sayısı artarken, kaza
sonucu ölü sayısının azaldığı görülmüştür. Kazaların
yaklaşık olarak % 90’ını sürücülerin kişisel hatalarından
kaynaklandığı görülmüştür. Bu yüzden, öncelikle
kazaların önlenmesi veya en aza indirilmesi için taşıtlarda
aktif güvenlik sistemlerinin önemi de ortaya çıkmaktadır.
Kaza olduktan sonrada sürücü, yolcu ve yayaların
yaralanma ve ölüm riskini en aza indirmek, ayrıca en az
maddi hasarla çıkmak için pasif güvenlik sistemlerine
daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda
taşıtlardaki güvenlik sistemlerinin etkin olarak
kullanılması kazalardaki ölü
sayılarının azalmasına
katkıda bulunduğu sonuçlardan görülmektedir. Bu
çalışmada, otomobillerdeki pasif güvenlik sistemlerinin
kazalardaki oranlarına ve bunların oluş şekilleri bağlı
pasif güvenlik sistemlerini kapsayan bir puanlama
tablosundan oluşturulmuştur. Böylece pasif güvenlik
sistemlerinin hangisinin ne kadar önemli olduğu tayin

100 100

edilerek herhangi
belirlenmiştir.

93,81 87,18 81,26 76,31 72,53
bir

taşıttaki

güvenlik

oranları

Bu çalışmaların ışığı altında bazı sistemler ön plana
çıkmıştır. Hava yastığı ve emniyet kemer sistemleri %
47.27, şasi ve gövde sistemleri % 26.05, kapı içi çelik
barlar % 7, enerji sönümleyen direksiyon sistemi %
3.02, baş sınırlayıcı sistemler % 3, ve kaza sonrası acil
durum sisteminin de % 3’lük gibi bir etkinlikle olduğu
ortaya çıkmıştır. Çarpışma anında sürücü ve yolcunun
araç iç parçalarına çarpmasını engellemek ve herhangi bir
yaralanmaya sebebiyet vermemek için hava yastığı ve
emniyet kemerinin çok önemli bir konumda olduğu
görülmektedir. Yapılan bu çalışmaya göre hava yastığı %
16.54, emniyet kemeri % 38.32, ikisinin birlikte
kullanılması durumu ise % 42.20’lik önem taşıdığı
görülmektedir. Taşıttaki pasif güvenlik sistemlerinin, kaza
anında ve kaza yapıldıktan sonraki değerlerinin veya
önemlilik derecelerinin bilinmesi, hem taşıt tasarımı
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bakımından hem de taşıt güvenliği bakımından önemlidir.
Taşıtta bulunması gereken bütün pasif güvenlik
sistemlerinin hepsinin bir arada değerlendirilmesi taşıtın,
hem taşıt tasarımı hem de taşıt güvenliği bakımından
geliştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye ve dünyadaki trafik kaza
istatistikleri raporlarına göre son 10 yılda yapılan
kazaların oluş şekillerine göre bir taşıtta bulunması
gereken pasif güvenlik sistemleri bir bütün olarak
düşünülerek değerlendirilmesi ve puanlandırılması
yapılmıştır.
Puanlandırma tablosu yardımıyla, her hangi bir
otomobilin günümüz güvenlik sistemleri bazında ne kadar
güvenlik puanına sahip olduğu belirlenebilecektir. Diğer
yandan oluşturulan puantaj tablosu otomobillerin
güvenlik kontrolü olarak görülebilir.
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TAŞIT ELEMANLARININ YAPISAL OPTİMİZASYON YAKLAŞIMI İLE
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ÖZET
Bu çalışmada özellikle ticari araçların sürgülü kapılarının açma-kapama sırasında kızak üzerinde belirlenen bir
eksende kaymasını sağlayan taşıt sürgü kolunun optimum yapısal modelinin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Taşıt
sürgü kolunun optimum yapısal modelinin belirlenmesi için topoloji optimizasyonu yaklaşımı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taşıt sürgü kolu, yapısal optimizasyon, bilgisayar destekli tasarım
DESIGN OF VEHICLE ELEMENTS WITH STRUCTURAL OPTIMIZATION APPROACH
ABSTRACT
In this research, optimization of vehicle side door sliding element is carried out using topology and shape
optimization based on the density method.
Keywords: Vehicle side door sliding element, structural optimization, computer aided design
1. GİRİŞ
Otomotiv sektöründe taşıt tasarım ve üretim sürecinde
minimum maliyetli ürünler üretmek için tasarım
aşamasında optimum tasarımlara ulaşmak, prototip
imalatı ve test işlemlerini minimize etmek gerekir.
Tasarım aşamasında optimum tasarımlara ulaşılması
isteği araştırmacıları değişik arayışlara yönlendirmiş ve
bunun
sonucu
olarak
optimizasyon
yöntemleri
geliştirilmiştir [4,7,9]. Yapısal optimizasyon yöntemleri
kullanılarak, ilk tasarım adımları sürecinde optimum
tasarımlar ile çalışmaya başlanır ve bunun sonucu olarak
tasarımın sürecinin diğer adımlarında istenen kriterlere
uyan diğer sayısal optimizasyon yöntemleri uygulanarak
minimum maliyetli ürünler elde edilir [2].

mantığı; optimizasyonu yapılacak parçanın dış
boyutlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın, parçanın
rijitliğini bozmayacak şekilde belirli bölgelerden
boşaltılması esasına dayanır. Bu ifadeden de anlaşılacağı
gibi topoloji optimizasyonunun şekil optimizasyonundan
temel farklılığı, parçanın dış boyutlarında küçülme
olmaksızın hacmin azalmasına olanak sağlamasıdır.
2.1 Topoloji
Modeli

Optimizasyonunun

Matematiksel

Topoloji optimizasyon teorisi, yapısal kompliansı
(compliance) minimum yapan yada rijitliği maksimum
yapan bir Ω alanındaki boşluk ve katı bölgelerin
konfigürasyonunu araştırır (Şekil 1) [8].

Bu çalışmada, tasarım aşamasında optimum taslak
model ile tasarıma başlamak ve optimum model ile ürün
geliştirme çalışmalarına devam etmek için topoloji
optimizasyonu yaklaşımı kullanılmış ve uygulanan
yaklaşımın işlem adımlarının açıklanması için taşıt sürgü
kolu tasarım çalışması örnek olarak ele alınmıştır.
2. TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU
Tasarımın başlangıcında optimum yapısal modelin
elde edilmesini sağlayan topoloji optimizasyonunun temel
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Şekil 1. Topoloji Optimizasyon Problemi İçin Alan
Modeli
Ωs’nin rastgele seçilmiş konfigürasyonlarını göstermek
amacıyla 1 bağıntısı ile ifade edilen indikatör (indicator)
fonksiyonu oluşturulur [8].


1

χ : Ω →{ 0,1 } χ(x) 
0


x ∈ Ωs için
(1)

x ∈ Ωv ≡ Ω/Ωs için

tanımlandığı daha önce belirtilmişti. Homojenleştirme
metodundan farklı olarak yoğunluk metodu her bir sonlu
elemanın yoğunluğunu tasarım değişkeni olarak kabul
eder. Homojenleştirme metoduna benzer şekilde bu
metotta da topoloji tasarımı için amaç, rijitliğin
maksimum olmasına eşdeğer olan kompliansı minimize
etmektir. Bir hacim kısıtlayıcısı malzeme kullanımını
kısıtlar. Optimizasyon problemi aşağıdaki gibi yazılabilir.
Amaç fonksiyonu;

∫Γ F z dΓ
i i

Ωv bölgesi, Ω’nin boşluk içeren bölgesidir. t, b, u sırasıyla
yüzey çekilmesini (surface traction), iç kuvvetler (body
force) ve yerdeğiştirme vektörlerini ifade eder. Γt ve Γu
sırasıyla, Ω’nın sınırlarındaki çekme ve yerdeğiştirmeyi
ifade eder. Elastik bir yapının esnekliği komplians ile
ölçülür. Komplians, (2) bağıntısı ile ifade edilir.

(5)

Kısıtlayıcı fonksiyon;

∫Ω ρ(x)dΩ ≤ M 0
Tasarım değişkenleri;
0 ≤ ρ(x) ≤ 1

J=

∫ ( t.u)dΓ − ∫ (t.u )dΓ + ∫ (b.u)dΩ

Γt

Γu

(6)

(7)

F , kuvvet z , yer değiştirme Γ, yük sınırı, Ω fiziksel alan
ve M0 , kütle limitini belirtir.
i

(2)

Ω

i

Yoğunluk metodu, 8 eşitliğinde verilen yoğunluk elastisite modülü bağıntısı ile tanımlanır.

2.2 Topoloji Optimizasyon Yöntemleri

n

ρ 
E
ρ =  i  = i
E0
 ρ0 
n

2.2.1 Homojenleştirme Metodu
Homojenleştirme tasarım metodu, 1988 yılında
Kikuchi ve Bendsoe tarafından geliştirilmiştir [7]. Bu
metod ile, kriter ve kısıtlayıcılar sağlanırken elastik
tasarım alanındaki optimum malzeme dağılımı bulunur.
Homojenleştirme teorisi; tasarım alanındaki gözeneklerin
farklı olmasından dolayı mikroyapıların elastik malzeme
özelliklerinin eşdeğer olarak değerlendirilebileceğini
kabul eder. Homojenleştirme teorisinde yapı, periyodik
mikroyapıların bileşimi olarak kabul edilir ve eşdeğer
malzeme özellikleri, mikroskobik büyüklükte azalma
içeren bir sınır süreç ile belirlenir. Ayrıca, malzeme
eksenlerinin
oryantasyonu,
malzeme
özelliklerini
tanımlamada dikkate alınmak zorundadır. Böylelikle bir
yapının elastik malzeme özellikleri, mikroyapısal
deliklerin oryantasyonu ve büyüklüğü ile tanımlanabilir.
Optimizasyon sürecinde mikroyapılar, katı ve boşluk
arasında değişir. Eğer mevcut malzeme miktarı belli ise
malzeme yapının bir kısmından diğer bir kısmına hareket
edebilir. Bundan dolayı yapıların topoloji tasarımı,
belirlenen uygun yapısal alan içinde optimal malzeme
dağılımının bulunması olarak ele alınabilir.

(8)

ρ, ρi , ρ0, sırasıyla normalleştirilmiş, ara (optimizasyon
sürecinde kullanılan) ve gerçek malzeme yoğunluğunu
ifade eder [3,5,6].
3. TAŞIT SÜRGÜ KOLUNUN OPTİMUM YAPISAL
MODELİNİN BULUNMASI
Bu çalışmada ticari araçların sürgülü kapılarının açmakapama sırasında kızak üzerinde belirlenen bir eksende
kaymasını sağlayan taşıt sürgü kolunun optimum yapısal
modelinin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Yapılan
çalışmada aşağıda algoritması verilen adımlar izlenmiştir
(Şekil 2).

2.2.2 Yoğunluk Metodu
Yoğunluk metodu (density method) 1993 yılında R.J.
Yang ve C.H. Chuang tarafından geliştirilmiştir [9].
Homojenleştirme metodunda mikroboşlukların tamamının
bir yapı kabul edilerek makroskobik malzeme özellikleri
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Şekil 4: Topoloji optimizasyonu sonucu oluşan dağılım
Şekil 4’ te elde edilen dağılım ve üretilebilirlik dikkate
alınarak şekil 5 ve şekil 9’ da görülen iki farklı model
tasarlanmıştır. Tasarlanan modeller daha sonra şekil
optimizasyonu yapılarak optimum modeller elde
edilmiştir.

Şekil 2: Optimum ürün tasarım süreci

Şekil 3: Sürgü kolu başlangıç tasarım modeli
Topoloji optimizasyonu çalışmasında ANSYS 6.1 [1]
kullanılmıştır. Şekil 3’de görülen başlangıç tasarım
modeli mevcut çalışma şartlarında topoloji optimizasyonu
yapılmıştır. Topoloji optimizasyonunda amaç fonksiyonu
olarak komplians minimizasyonu kısıt fonksiyonu olarak
hacmin %75 azalması seçilmiştir. Topoloji optimizasyonu
sonucu şekil 4’ te görülen dağılımlar elde edilmiştir. Bu
dağılımlarda koyu bölgeler malzemenin kalması gereken
bölgeleri açık renkli bölgeler, malzeme boşaltılması
gereken bölgeleri göstermektedir.

Şekil 5: Topoloji optimizasyonu sonucu oluşturulan
model
Şekil 5 de görülen taslak model, mevcut sınır şartlarında
analiz yapılarak şekil 6 görülen gerilme dağılımı elde
edilmiştir.

Şekil 6: Topoloji optimizasyonu sonucu oluşturulan ait
gerilme dağılımı
Şekil 5’ de görülen taslak model amaç fonksiyonu olarak
hacim minimizasyonu ve kısıt fonksiyonu olarak gerilme
değerinin 90 N/mm2 yi aşamaması istenerek şekil
optimizasyonu yapılmış ve şekil 7 de görülen taşıt sürgü
kolunun optimum modeli elde edilmiştir.

Şekil 7: Şekil optimizasyonu sonucu oluşan taslak model
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Şekil optimizasyonu sonucu bulunan optimum modele ait
gerilme dağılımı şekil 8 de verilmiştir.

Topoloji optimizasyonu oluşan dağılıma göre tasarlanan
şekil 9 daki model amaç fonksiyonu olarak hacim
minimizasyonu ve kısıt fonksiyonu olarak gerilme
değerinin 90 N/mm2 yi aşamaması istenerek şekil
optimizasyonu yapılmış ve şekil 11 de görülen taşıt sürgü
kolunun optimum modeli elde edilmiştir.

Şekil 8 : Şekil Optimizasyonu sonucu oluşan gerilme
dağılımı
Şekil 4 de gösterilen topoloji optimizasyonu sonucu elde
edilen dağılım ve üretilebilirlik dikkate alınarak şekil 9 da
görülen ikinci taslak model oluşturulmuştur.

Şekil 11 : Şekil optimizasyonu sonrası taslak model
Optimum modele ait gerilme dağılımı şekil 12’ de
görülmektedir.

Şekil 9 : Topoloji optimizasyonu sonrası taslak model
Mevcut çalışma şartlarında meydana gelen gerilme
dağılımı şekil 10 da verilmiştir.

Şekil 12 : Şekil optimizasyonu sonrası taslak modele ait
gerilme dağılımı
Yapısal optimizasyon sonucu elde edilen iki taslak model
üzerinde yapılan değerlendirme sonuçları ve taslak
modellerin karşılaştırmaları Tablo I’ de verilmiştir. Elde
edilen sonuçlar ve mevcut model karşılaştırması yapılarak
uygulanan yaklaşımın etkinliği değerlendirilmiştir (Tablo
II). Değişim oranları yapısal optimizasyon yaklaşımı ile
kazanılan artıların bu yöntemin uygulanması sonucu
tasarım
sürecinde
elde
edilen
katma
değeri
göstermektedir.

Şekil 10 : Topoloji optimizasyonu sonrası taslak
modele ait gerilme dağılımı
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Tablo I : Taslak I ve II için topoloji optimizasyonu öncesi
ve sonrası değerler

SÜRGÜ KOLU

Topology Topology
Şekil
Opt.
Opt.
Opt.
Öncesi
Sonrası Sonrası

Maksimum
Gerilme

10.4

88.5

Değişim

+%
704.8

83.7

(N/mm2)
Maksimum
TASLAK Deplasman
I
(mm)

Bu çalışmada ticari araçlarda kullanılan sürgü kolunun
optimum yapısal modelinin belirlenmesi çalışması
yapılmış ve topoloji optimizasyonu sonucu oluşan
dağılıma göre iki ayrı taslak model oluşturularak optimum
taslak modelin belirlenmesi çalışması yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlar ve mevcut modelin tasarım kriter ve
kısıtları sonuçları Tablo I ve II‘de karşılaştırmalı olarak
verilmiştir. Elde edilen sonuçlar yöntemin tasarım
sürecinde katma değerini ve etkinliğini göstermektedir
5. KAYNAKLAR

0.00118

Hacim

0.123

2.162
e-4

3

(m )

Maksimum
Gerilme

3.192
e-5

10.4

49.5

0.147

2.523
e-5

+%
12357.6

- % 88.33

+%
530.76

65.6

(N/mm2)

TASLAK
II
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Hacim
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I
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ABSTRACT
For this investigation can be realized firstly, the solution was done in geometry which idealizes combustion chamber
was defined three dimensional on cylindrical polar coordinate. We assumed that a turbulent jet mixing in a confined
swirling flow environment in the model combustion chamber. The isothermal flow was simulated injecting helium/air
as a jet fluid that is located centrally in this flow has also high turbulence intensity. This flow behavior was investigated
being generalized in three dimensions and taking into consideration effects of swirl.
For numeric calculation of turbulent we need to use turbulence models. In this study, various turbulence models
performance was also examined.
Some sequence study was offered to find effect of swirl. For numeric computation ANSYS CFD Flotran analysis
program was used with three-dimensional elliptic finite element codes on cylindrical coordinate. Results found were
compared with experiments and other available predictions and indicated good correlations.
Keywords: Swirling flow, combustion chamber, finite element method

I. INTRODUCTION
Aircraft industries have had significant developments
in the last fifteen years in Turkey and F-16 fighter aircraft
production commenced. The most important parts of
these aircraft are jet engines. Among them the design of
combustion chambers which are located between the gas
turbine and high-pressure compressor is of importance.
Precise prediction of the flow field in the combustion
chamber is required for a better design and high
efficiency of the jet engine. Almost like all flows
practically faced in industry, the flow in the combustion
chamber is turbulent. For this reason, the study of
turbulence has a quite important place in fluid mechanics.
Fundamental processes involved in combustion have
been the subjects of intensive study. Combustion practice
has been advanced through experimental development
with an extensive assistance from theory. Turbine
manufacturers have made a determined effort to develop
analytical design methods using computer techniques.
One of the main tasks of every designer of combustor
should be the mathematical presentation of the very
complicated flow pattern in a combustion chamber.

An analysis of the literature revealed that, before
confident design of a combustor, processes based on
swirling flows can be provided. Much more experimental
and theoretical study of axisymmetric, turbulent jet
mixing in confined swirling flow is required. Numerical
computations describing the flow of multiphase and nonreactive turbulent jets within axisymmetric model
combustion chamber will be the principal objective of the
present study.
II. METHOD OF SOLUTION
II.1. Fundamental Equations
A set of governing equations of motion for viscous,
axisymmetric, recirculating flows was derived from the
Naiver Stokes equation, the species conservation
equation, and the first law of thermodynamics. The
coordinate system, which was used in the derivation of
the differential equations based on the laws of

463

conservation, is presented in Figure 2. The governing
equations used are:

τ zz = µ eff

 ∂V z
2
−
2
∂z
3


∂V z
 1 ∂

( rV r ) +
∂z
 r ∂r


 
 

(II.4b)

II.2. Continuity Equations
1.a. Conservation of Mass
∂
∂
( r ρ Vz ) +
( r ρ Vr ) = 0
∂z
∂r

(II.1)

1.b. Conservation of Chemical Species
∂m j
∂m j
+ ρVr
=
∂z
∂r
∂m j
∂m j
∂
1 ∂
(ρDT r
)+
( ρ DT
)+ R j
r ∂r
∂r
∂z
∂z

ρV z

(II.2)

II.3. Navier Stokes Momentum Equations
2.c. Conservation of Angular Momentum
∂ Vθ
∂ Vθ
V r Vθ
+ ρVr
+ ρ
=
ρV z
∂z
∂r
r

2.a. Conservation of Radial Momentum
∂Vr
∂Vr
V 2θ
ρV z
+ ρVr
−ρ
=
∂z
∂r
r
−

τ
∂
∂p 1 ∂
τ rz − θθ
( r τ rr ) +
+
∂
∂
∂r
r r
z
r

τ rr = µ eff

τ rz

 ∂V r
2
−
2
3
∂r


= µ eff

∂V z
1 ∂

 r ∂ r ( rV r ) + ∂ z


∂Vr 
 ∂V z
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∂z 
 ∂r
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−
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 r ∂ r ( rV r ) + ∂ z





 

τ r θ = µ eff

(II.3a)




 


∂ Vθ 
r

r r 
∂


 ∂ Vθ 
τ z θ = µ eff  r

 ∂z r 

(II.3b)

2.b. Conservation of Axial Momentum
∂V z
∂V z
ρV z
+ ρVr
=
∂z
∂r
∂p
1 ∂
∂
−
+
( r τ zr ) +
τ zz
∂z
r ∂r
∂z

τ zr = τ rz

1 ∂
∂
( r 2τ r θ ) +
τ
∂z zθ
r 2 ∂r

(II.3)

(II.5)

(II.5a)

(II.5b)

III. BOUNDARY CONDITIONS

(II.3c)

The elliptic differential equations given in the
preceding section must be supported, if they are to define
a variable field completely, by conditions on dependent
variables at all points of a closed boundary surrounding
the field. Figure II.2 illustrates a cylindrical combustion
chamber, which has many of the features of practical
equipment: fuel and air input one end; exit for
combustion products at the other; arrangement of the air
inlet as an annular orifice surrounding the fuel inlet;
adiabatic and impermeable walls, a thick annular land
between the air and fuel inlets. It also illustrates the
domain of integration. In this investigation was used
helium/air mixture to represent fuel. From figure II.2,
four boundary types may be distinguished: the inlet, the
walls, the exit of symmetry and the exit. In what follows,
the conditions at these boundaries will be discussed
separately.
III.1.1. Inlet

(II.4)

The conditions at the inlet are specified ones and for
all. In other words the values of the dependent variables
are fixed there and do not require updating during the
solution process. The stream function distribution is
given by utilizing uniform inlet flow conditions along the

(II.4a)
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was used to solve for flow distributions within solution
domain. For the FLOTRAN CFD elements, the velocities
are obtained from the conservation of momentum
principle and the pressure is obtained from the
conservation of mass principle. (The temperature, if
required, is obtained from the law of conservation of
energy.) A segregated sequential solver algorithm is used;
that is, the matrix system derived from the finite element
discritization of the governing equation for each degree
of freedom is solved separately. The flow problem is
nonlinear and the governing equations are coupled
together. The sequential solution of all the governing
equations, combined with the update of any temperature
or pressure-dependent properties, constitutes a global
iteration. The number of global iterations required to
achieve a converged solution may vary considerably,
depending on the size and stability of the problem.
Transport equations are solved for the mass fractions of
up to six species.
The system of equations can be solved in a constant
angular velocity rotating coordinate system. The degrees
of freedom are velocities, pressure, and temperature. Two
turbulence quantities, the turbulent kinetic energy and the
turbulent kinetic energy dissipation rate, are calculated if
an optional turbulence model is invoked.

inlet plane. The streamlines are taken as parallel to the
axis in this locality; this condition fixes the vorticity
distribution also. The boundary condition for tangential
velocity is expressed as a function of “r” along the inlet
plane.
III.1.2. Exit
Since the values of the dependent variables at the exit
plane are not known beforehand, it is necessary to
employ gradient type boundary conditions expressed
mathematically as ∂φ/ ∂x =0 at the outlet, where φ can
stand for any of the dependent variables. But FLOTRAN
code does not permit to use gradient type (Neumann)
boundary condition, and then were used experimental
results at the exit.
III.1.3. Axis of Symmetry
Along the symmetry axis of the flow the stream
function must have a constant value; often it is
convenient to take this value as zero, but any fixed value
will do. This condition expresses the fact that the radial
component of velocity must be zero at the axis, for reason
of mass continuity. On the other hand, although vorticity
itself is zero the some is not valid for ω/r. A satisfactory
boundary condition can be derived by expanding ψ,
stream function, into a power series in r for z constant in
the immediate neighbourhood of the axis and utilizing
definition of vorticity in terms of stream function. This
treatment leads to the conclusion that the normal
derivative of this quantity is zero along the axis. The
boundary conditions for the other variables are obvious;
the gradient component ∂φ/ ∂r must be zero at the axis.
Only for the swirl velocity V0 is the condition different:
this quantity must vanish at the axis, for otherwise a
velocity discontinuity would exist.

Figure III.4 Finite Element Mesh of the Combustion
Chamber
IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
The governing system of partial differential equations
was solved by Finite Element Method of ANSYS/Flotran.
An analysis was made on non-reactive turbulent coaxial
jet mixing within axisymmetric ducts that simulated
combustor configurations by using effective viscosity
models. Results were compared with some of the
numerical and experimental data available in the
literature. Results reported in the present study are limited
to predict the axial and circumferential velocities.
The model geometry was taken with the same as So
and Ahmed’s [1], [2] experimental conditions on the
isothermal mixing (no combustion) of coaxial streams
and the predicted results were compared with
experimental data and S. Hogg and M.A. Leschziner’s
[3], [4] numerical results. So and Ahmed’s experiments
investigated the initial mixing regions of confined coaxial
helium/air jets with swirl. The geometrical configuration
of So and Ahmed’s laboratory equipment is given in Fig.
IV.1.

III.1.4 Wall Boundaries
If the wall is impermeable to matter, the stream
function must have a constant value along its whole
length. The swirl velocity at the wall must be equal to
that of the wall itself. Thus, if the wall is at rest, Vθ
equals zero at all points of its surface; if the wall is
rotating about the symmetry axis, Vθ for the fluid is equal
to Vθ for the wall, at all points on the wall.
III.2. The Finite Element Solution Procedure in
ANSYS/Flotran
In this investigation, FLUID142 element was used to
model steady state fluid systems. The conservation
equations for viscous fluid flow and energy are solved in
the fluid region, while only the energy equation is solved
in the non-fluid region. This FLOTRAN CFD element
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Table IV.1 Investigated Cases in This paper
Case
Species
Centerline Jet Velocity, U0
1
air
0 m/s
2
air
25.4 m/s
3
air
66.8 m/s
4
helium/air
16.8 m/s
5
helium/air
36.5 m/s
Computational results are presented in comparison
with experimental data and the other numerical results.
Unless otherwise stated, the solutions have been obtained
with the 48 x 48 mesh. A solution utilizing a grid density
of 48 x 48 requires 2000 iterations for convergence. For
instance, Fig. IV.2 is presented to show that the solution
is continuing to converge for the first 100 iteration
numbers.

Fig. IV.1 Computed flow configuration
The configuration of experiment consists an
axisymmetric uniform diameter pipe, of radius R=62.5
mm, into which an outer strongly swirling air stream and
a central nonswirling helium/air jet, of diameter d=8.7
mm, are discharged coaxially. Swirl is generated in
experiments by angled vanes giving a flow whose swirl
number takes the value 2.25. S. Hogg and M.A.
Leschziner employed Reynolds Stress Turbulence Model
within Finite Volume framework to compute the same
phenomenon.
In this investigation, a clear presentation and
discussion of the results have been presented five
confined coaxial jet cases within swirling flow. These test
cases are summarized below in Table IV.1.

Figure IV.2 Convergence for the first 100 iteration
numbers
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Fluid Flow, University of Manchester, Manchester,
England, U.K. (1989) 10, 16-27.

V. CONCLUSIONS
Based on the results presented in part IV, the
following conclusions can be drawn. These are:
1. A computational code based on the Finite Element
Method of ANSYS/Flotran, is developed to predict
coaxial, turbulent, (isothermal) non-reactive confined
turbulent jet flow with swirl. The developed model
has been applied to several cases to investigate
performance of the ANSYS/Flotran program on
expressed cases.
2. The predicted results indicate that the swirling flow
W (r) has a slight decay, and this decay increases
towards the exit boundary.
3. Jets in confined flow with external swirl are highly
dissipative. This is because the jet momentum has to
work against large resistance in the fluid due to the
confinement. As a result, external swirl has little or
no effect on the jet behavior. On the other hand, the
jet, even with a small amount of axial momentum, is
enough to eliminate completely the recirculation
region in the swirling flow.
4. In all air jet cases investigated, the jet completely
dissipates in about 30 jet diameters downstream of
the swirler. This, however, is dependent of the jet
momentum.
5. Confined helium/air jets are also highly dissipative.
In two cases examined, the distance the jets take to
reach about 30 jet diameters downstream is about the
same as that predicted in confined air jets.
6. Reynolds Stress Turbulence Model (RSTM) was
employed by Hogg and Leschziner [3]. [4] usually
yields better results than present work which employs
k-ε turbulence model. For this reason, to obtain
sensible results, considerable effort must be
expended on application of k-ε model through
ANSYS/Flotran program.
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ÖZET
Alternatif güç kaynaklarının üretimi ve dizel motor teknolojisiyle süregelen rekabet ile birlikte, benzinli
motorlarda yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması ve efektif gücün artırılması konusunda karşılaşılan talepler,
otomotiv mühendisliğindeki gelişmelerin başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Mekatronik uygulamaların motorlarda
kullanımı ise bu gelişmelere ayrı bir boyut kazandırmıştır. Bu yazıda, benzinli motorlardaki teknolojik gelişmeler ve
uygulamalar değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Güç Kaynağı, Mekatronik Gelişme, Performans
DEVELOPMENTS IN SPARK IGNITION ENGINE
ABSTRACT
Producing alternative power sources, growing competition from diesel engine and meeting demands for more
power, reduced fuel consumption and emissions are the start point of developments in automotive engineering. Using
mecatronic applications is a different contributing dimension in internal combustion engines. In this review,
technological developments and applications in spark ignition engines are discussed.
Key Words: Alternative Power Sources, Mecatronic Trends, Performance
1. GİRİŞ
Özellikle son yıllarda içten yanmalı motorlarda çok
önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Üç yollu katalizörlerin
motorlara adaptasyonu ve direk enjeksiyon bu
gelişmelere örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte,
Avrupa birliği kapsamındaki emisyon standartlarının tüm
yanmalı motorlar için ciddi bir şekilde düzenlenmesi
otomotiv motor üreticilerini minimum emisyon
(düzenlenen emisyon standartlarına bağlı olarak) ve daha
fazla güç üreten araç üretimine zorlamıştır. Amerika’daki
düzenlemeler ise 2003 yılına kadar çok az emisyon
üreten
(ULEV)
motorları
ortaya
çıkarmıştır.
California’da sıfır ya da sıfıra yakın emisyon üreten
araçların gerekliliği için yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Avrupa’da risk sınırındaki emisyon limitleri 2000
yılında azaltılmıştır ve 2005 yılında daha ciddi önlemler
getirilecektir. HC, NOx, ve partikül emisyonlarında 2005
yılı için Euro IV limitleri bugünkü düzeyinin ortalama
1/5’i olacaktır.
Sera etkisi sorunu 2008 yılına kadar Avrupa
otomobil firmalarını yaklaşık 140 gr/km den daha az CO2
emisyonları üreten araçların üretimine zorlamaktadır. Bu

yaklaşım 1990 yılı ile kıyaslandığında yakıt tüketiminde
%25 azalmayı öngörmektedir [1].
Yakıt ekonomisinde önemli iyileşmeler sağlamanın
bir yöntemi de tork eğrisi sabit kalırken motor silindir
hacmini düşürmektir. Bu, yüksek yüklerde sıkıştırma
oranının düşürülmesi, düşük yüklerde ise basıncın
artırılması ile gerçekleştirilebilir. Değişken sıkıştırma
oranlı
motorların
kullanılması
kısmi
yüklerde
kompresyon verimini yüksek tutarken, tam yükte ise
vuruntu eğilimini azaltmaktadır.
Bu elektromanyetik cihazların motorlarda kullanımı
geleceğe dönük bir gelişim süreci içindedir. Bu
mekatronik uygulamayla emme havası ve artık gaz
kütlesine bağlı olarak tamamıyla değişken supap
zamanlaması sağlayacaktır ki, bu da kısmi yüklerde
volümetrik
verim
kayıplarını
önleyerek
NOx
formasyonunu düşürecektir. Dolgu değişimi kayıpları
değişken supap zamanlaması tamamıyla ile önlenebilir.
Bunlara ilave olarak, silindir dolgu yönetimi tamamen
bağımsız olarak da sağlanabilir. Eğer çok silindirli
motorlara otomatik devre kesici ilave edilirse yakıt
tüketiminde % 15-20 arasında iyileşmeler sağlandığı
gözlemlenmiştir [2].
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Yeni yüksek basınç enjeksiyon sistemleri ve NOx
katalizörlerindeki gelişmeler ilk olarak Wolksvagen AG,
Toyota Motor Corp, Mitsubishi Motor Corp’ın direkt
enjeksiyonlu benzin motorlarında kullanıma geçmiştir.
Sonuç olarak, yakıt tüketiminde %10-15 oranında azalma
sağlanmıştır. Bu motorlar kısmi yük ve aşırı derecede
fakir karışımla çalıştırıldıklarında en iyi yakıt
ekonomisini
vermektedirler.
Yanma
prosesini
dengelemek ve kısmi yüklerdeki is oluşumunu önlemek
için
karışım
formasyonu
hava
dolumu
ile
desteklenmektedir. Tam yüklerde ise, maksimum çıkış
gücünü üretebilmek için karışım daha da homojen
olmaktadır. Benzin enjeksiyon sisteminde hava yakıt
karışımı, türbülanslı tip yakıt enjektörüne bağlı olarak
ileri doğru hava sirkülasyonu ile ateşleme kaynağına
(buji) yakın bir bölgede dengelenir. Silindir duvar ve
hava akış yönlendirilmesiyle bağlantılı olan yeni çok
delikli enjektör dizaynları artık kullanılmamaktadır.
Bunun yerine, dizel motorlarında kullanılan püskürtme
yönlendirmeli yanma süreçleri geliştirilmekte veya
kullanılmaktadır. Homojen doldurma prosesi aşırı hava
ile kullanıldığı için, de-NOx indirgeyici katalizör sistemi
ve kükürt içermeyen yakıt kullanılması bu teknoloji için
zorunlu olmaktadır [2].
2. TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Benzinli motorların gelişimi için temel hedef yakıt
ekonomisini artırmaktır, sonuç olarak CO2 emisyonları
da azalacaktır. Bu daha yüksek yüklerde araç
kullanımıyla sağlanabilir. Teknik çözümler ise; süperşarj,
turboşarj, direk enjeksiyon ve değişken supap
zamanlamasını kapsar [3]. Şekil 1 benzinli motorların
teknolojik gelişimindeki hedef ve uygulamaları
göstermektedir.
Yakıt tüketiminin
azaltılması

Isı
transferi

Benzinli
motorlarda
direk
enjeksiyon

Pompalama
kayıpları

Termik
verim

Tamamıyla
değişken
supap
zamanlaması

Sürtünme

Değişken
sıkıştırma
oranıyla
turboşarj

Şekil 1. Benzinli motorların teknolojik gelişimindeki
hedef ve uygulamalar

2.1. Mekatronik Alanda Yapılan Gelişmeler
Klasik motorlarda kullanılan eksantrik milinin en
büyük dezavantajı supapların açılma derecelerini ve
zamanlamalarını değiştirememeleridir. Bunun sonucunda
bir şeylerden fedakarlık etmek gerekmekte, eksantrik
düşük devir için uygun olduğu takdirde yüksek devirlerde
performans düşmekte, optimum çalışabilme aralığı ise
ancak kısa bir devir aralığında mümkün olabilmektedir.
Bunun aksine, yüksek devirlerdeki ideal supap açılımı,
düşük devirlerde güç kaybına neden olmaktadır. Spor
otomobillerde kullanılan yüksek dereceli eksantrikler
motorun rölantide oldukça gürültülü ve sarsıntılı
çalışmasına yol açarken, devir yükseldikçe normale
dönmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için,
eksantrik mili hızına uygun olarak supapların açılmasının
ve zamanlamasının değiştirilmesi gerekmektedir [4]. Bu
ise motorlarda mekatronik uygulamaları zorunlu
kılmıştır.
Mekatronik; mekanik, elektronik ve bilgisayar
teknolojileri kullanılarak ürünlerin, sistemlerin ve
mühendislik süreçlerinin performansını zenginleştiren,
bütünleştirici bir disiplindir. Günümüzde otomotiv,
üretim, test ve ölçüm, endüstriyel elektronik uygulamalar
gibi bir çok sistem elektro-mekanik doğaya sahiptir.
Otomotiv alanındaki en önemli gelişme, içten yanmalı
motorların yakıt ve ateşleme sistemlerindeki mekanik
aksamların elektronikle bütünleşerek performans, yakıt
ekonomisi, egzoz emisyonlarının azaltılması, sürüş
konforu ve güvenlik gibi kriterlerin en üst mertebeye
taşınmasıyla olmuştur [5].
Emme ve egzoz supaplarının açılma ve kapanma
zamanlarının dört zamanlı motorların performansına
büyük etkisi vardır. Mekanik kontrollü sistemde, emme
ve egzoz supapları ani olarak açılamayacağı için ayrıca
akış halindeki gazlar kinetik enerjiye sahip olduklarından,
açılma ve kapanma zamanlarının pistonun ölü
noktalarından önce ve sonra olması gerekmektedir. Supap
zamanlaması ve supabın açılma miktarı motor
performansı ve volümetrik verim üzerinde etkili
olmaktadır [6,7,8].
Motor devri değiştikçe piston hızı ve buna bağlı
olarak içeri alınan dolgunun hızı ve kinetik enerjisi
sürekli değişeceğinden supap zamanlamasının da devirle
bağıntılı olarak sürekli değişmesi gerekir. Sürekli değişen
supap zamanlamasını sağlayacak bir supap mekanizması
tasarımı tüm bu sorunları ortadan kaldırmaktadır [7].
Böyle bir mekanizma tasarımı mekatronik uygulamalarla
sağlanabilmektedir. Mekatronik alandaki çalışmaların
kapsamında olan değişken supap zamanlaması bir çok
motor üreticisi tarafından uygulanmaktadır.
Günümüzde ticari olarak birkaç farklı değişken
supap zamanlaması kullanılmaktadır. Ancak; supap
zamanlamasıyla birlikte, gerektiğinde açılma derecelerini
değiştirilebilen sistemi dünyada ilk kez Honda motor
kullanmıştır. Honda 2002 Acura RSX VTEC sisteminde
silindir başına 4 supabı kontrol eden mekanizmada
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üçüncü bir külbütör (orta) ve her iki emme egzoz
tarafında üçüncü bir kam bulunmaktadır.
Emme ve egzoz tarafındaki üç kamın her biri farklı
olup ortadaki kam yüksek devir, birincil veya ikincil
olanlar ise, düşük devir içindir. Ortadaki külbütör ayrıca
düşük devirlerde boşluğun azaltılması ve yüksek
devirlerde supap hareketinin daha yumuşak olarak
sağlanması için ilave bir yaya sahiptir. Birinci ve ikinci
külbütörde olduğu gibi ortadaki külbütöre bağlı hidrolik
piston, külbütörlerin devreye girip çıkmasında
kullanılmaktadır.
Honda VTEC sistemi her devirde optimum tork elde
edilmesine imkan vermekte ve yüksek devirli bir yarış
motoru ile düşük devirli standart motorun özelliklerini
bir arada bulundurmaktadır. Turbo şarjlı sistemlerde
karşılaşılan yüksek yakıt tüketimi ve gecikmeli olarak
devreye girmek gibi olumsuz yönleri bulunmamaktadır
[4].
Bu Motor yakıt ekonomisi sağlarken, aynı zamanda
düşük emisyon standartlarını da sağlamaktadır. Bu
teknoloji ile ilgili olarak Honda firması Avrupa, ABD, ve
Japonya’da patent hakkı almıştır. Şekil 2’de RSX Honda
modelinde kullanılan akıllı valf kontrol sistemi
görülmektedir [9].

ayarlamak için daha helezonik çıkıntılarla imal edilmiştir.
Her bir emme kam mili iki profili (açık ve kapalı)
sağlamak için iki yuvarlak set olarak üretilmiştir. Bunlar
3 mm olan düşük yükselme ve kısa açık kalma süresi ve
10 mm olan yüksek kalkma ve uzun açık kalma süresidir.
Düşük kalkma yuvarlağının (kulağının) her bir yönünde
iki tane yüksek kalkma kulağı vardır. Hidrolik supap
iticileri kendi konsantrik fincanları içinde çalışırlar. Şekil
3’de Turbo Posche GT2’de kullanılmaya başlanan
değişken kam+supap zamanlama sistemi görülmektedir.

.Şekil 3. Turbo Posche GT2’de kullanılan değişken
kam+supap zamanlama sistemi.

Şekil 2. RSX Honda modelinde kullanılan akıllı valf
kontrol sistemi
Otomotiv dünyasında değişken supap zamanlaması
konusunda yapılan çalışmalardan birisi de Turbo Porsche
GT2
modelinde
kullanılmaya
başlanan
supap
zamanlaması sisteminin en gelişmişi VarioCam Plus
sistemi (değişken supap zamanlamasına ek olarak
değişken supap kaldırma sistemi)’dir [10].
GT2 motoru silindir başına dört supap ve üstten çift
kam mili ile Porsche vario cam plus valve-timing
teknolojisini kullanır. Bu teknolojideki supapların
yükselme miktarları ve açık kalma süreleri için iki
pozisyon arasında emme kam miline hareket vermek için
kam milinin zincir tansiyonu kullanılır. Vario cam plus
axial kam mili motor yükü ve hızına bağlı olarak
supapların yükselme miktarları ve açık kalma sürelerini

Düşük kalkma kam profili 0 merkezli supap iticisini
çalıştırırken dıştaki itici bu süreç boyunca bekleme
modundadır. Düşük yükselme kısa süreli açık kalma
profili daha yüksek hızlı emme şarjı sağlar ve bir önceki
çevrimden kalan egzoz gazlarını en yüksek oranda dışarı
atar. 3 mm’lik kalkma modu düşük hızlarda yakıt
tüketimi ve egzoz emisyonlarını azaltır. Daha yüksek
hızlarda egzoz gaz resirkülasyonu ve tork artışı olacaktır.
Bu durumda vario kam plus 0 merkezli supap iticisini
düşürecek (ilişkisini kesecek) ve kam pozisyonu iki
yüksek kaldırma kulağı ile dış kısımdaki supap iticisine
hareket verecektir. Çift supap yayı güvenilir ve yüksek
performanslı kullanım sağlayacaktır. Kullanılan bir
elektronik gaz kontrol sensörü ile gaz kelebek açıklığı,
motor yağ ve soğutma suyu sıcaklığı ve durumu bilgileri
kullanılarak, vario kam plus’ın tam hassasiyetle çalışması
sağlanmaktadır.
2002 yılı içerisinde üretilen Porsche modelleri
içerisinde, en yüksek performans üreten 911 GT2 motoru
temel olarak 911 modelinden %10 daha fazla güç
üretirken kütlesel olarak da %7 daha hafiftir. GT2’de
kullanılan motor çift turbo kanalı ile turbo 3.6-L
motorunun daha yüksek performans üreten versiyondur.
GT2 motorunun sıkıştırma oranı 9.4/1 olmasına
rağmen, tam yük çalışma şartları altındaki basıncı 81
kPa’dan 100 kPa’a kadar artırılmıştır. Motor gücü 5700
d/d hızda maksimum sınırlarına ulaştığında basınç 95 kPa
iken 6200 d/d üzerindeki hızlarda pik değeri olan 100
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kPa’a ulaşır. Sonuç olarak GT2 motoru yüksek motor
hızlarındaki egzoz geri basıncındaki artışa rağmen en
yüksek çıkış gücünün üzerinde bile hemen hemen sabit
bir çıkış gücü sağlayabilmektedir.
2.2. Yakıt Sistemindeki Gelişmeler
Günümüzde içten yanmalı motorlarda, yakıt tüketimi
ve egzoz emisyonlarını en az düzeye indirme çabaları,
yakıt sistemleri üzerinde yapılan çalışmalara büyük bir
hız kazandırmıştır [11, 12].
Bir örnek olarak BMW firmasının 3.16 ti modeli için
ürettiği valvetronik-motor-kontrol sistemi verilebilir. Bu
motor emme supabının yükselme miktarını sınırsız
şekilde ayarlayabilmekte ve gaz kelebeği olmaksızın
çalışan 1.8 litre silindir hacmi ile çalışan tek motordur.
BMW şirketi bu motoru yakıt niteliklerini (kükürt
içermeyen yakıt, kurşunsuz yakıt v.b) önemsemeden
normal çalışma koşulları altında yakıt tüketimini en
azından %10 oranında azalttığını, emisyonlarda da
azalma sağladığını belirtmişlerdir. Gaz kelebeksiz 85 kW
çıkış gücüne sahiptir, yakıt tüketimi ise 100 km’de
ortalama 6.9 lt’dir. BMW’nin benzer modellerinden
ortalama 100 km’de 0.716 lt. daha az yakıt
tüketmektedir. BMW firmasının ürettiği gaz kelebeksiz
3.16 ti motoru şekil 4’de görülmektedir.

Şekil 4. BMW 3.16 ti gaz kelebeksiz motor
BMW valvetronik sistemin motor dünyasına
girişinin karbüratörlü sistemden enjeksiyonlu sisteme,
silindir başına 2 supaptan 4 supaba, mekanik kontrollü
motordan elektronik kontrollü motora geçişinde öncü
olduğu söylenmektedir. Daha iyi yakıt ekonomisi, daha
az emisyon ve daha sessiz bir motor oluşturmaktadır.
Valvetronic sisteminin temeli double-VANOS
sistemine dayanır. Double-VANOS kam mili hareketi ile
supap yükselme miktarını ayarlayabilen bir sistemdir. Bu
sistemde supaplar enine kesit ekseninde açılmaktadır. Bu
ayarlama her bir silindirdeki iki emme supabı ve kam
milleri
arasındaki
manivela
kolu
ile
gerçekleştirilmektedir. Manivela kolu ve kam mili
arasındaki mesafe elektronik kontrollü eksantrik şaftın
eklenmesiyle istenildiği gibi ayarlanabilmektedir.
Pozisyona bağlı olarak manivela kolu supabın daha az

yada daha fazla kalkmasını sağlamak için kam
çıkıntılarına hareket iletimi yapmaktadır. DoubleVANOS supabın açılma periyodu sonu ve başında
kısmen etkilenmektedir fakat gaz kelebeği yerine
kullanılan valvetronik emme supabı yükselme miktarı
değişimiyle (tamamen değişken supap zamanlama
sistemi) daha yüksek bir volümetrik verim sağlamaktadır
[13].
Gaz kelebeksiz yük kontrolü ile sağlanan yakıt
tüketimindeki azalma, normal çalışma koşullarında, en az
%10 seviyesindedir. BMW düşük yük ve hızlardaki araç
kullanımında yakıt tüketimindeki azalmanın %10’dan
daha fazla olduğunu beyan etmiştir. Kısmi değişken
supap yükselme sistemi (double-VANOS) gibi diğer
teknolojilerle karşılaştırıldığında özgül yakıt tüketiminin
daha az olduğunu belirtmişlerdir. Valvetronik sistemi
öncelikle emisyonlar açısından direkt enjeksiyonlu
motorlarla
karşılaştırıldığında
aynı
standartları
tutturamasa bile en azından yakıt tüketimi olarak direkt
enjeksiyonlu motorlarla aynı düzeydedir.
Valvetronik daha uzun ömürlü çalışma sağlamakta
ve daha iyi soğuk çalışma şartları oluşturabilmektedir.
Normal çalışma şartları altında valvetronik emme
supabını yaklaşık olarak 0,5-2 mm daha az kaldırır, bu da
yakıt hava karışımının daha iyi atomizasyonunu sağlar.
Motor yük kontrolü, direk olarak yanma odasından
yapıldığı için motor daha verimli çalışır. Emme
manifoldunun doldurulması (şarjı) gaz kelebeği ve yanma
odası aradan çıkarıldığı için sürücü istekleri ve
ivmelenme arasındaki gecikme süresi daha da kısadır [3].
Güncel kullanılan yakıt enjeksiyonlu bir motorda
püskürtme memesi yakıtı bir enjeksiyon borusu yolu ile
hava akışı içerisine püskürterek emme supabının
açılmasıyla silindirlere ulaştırır. Emme stroku boyunca
püskürtme işlemi sürer ve hava ile karışan yakıt buji
tarafından ateşlenerek yanma işlemi gerçekleşir. Gaz
kelebeği her bir silindire giren hava yakıt karışımının
oranını belirler. Bu bilinen teknoloji ile hava yakıt
karışımı silindirin içerisine optimum stokiyometrik
(14.7/1) hava yakıt oranında gönderilemez. Bunun
sonucunda da özellikle karışım çok zayıf olduğunda
yanma gerçekleşmez [14].
Geleneksel benzinli motorlarda yakıt ve hava
silindirin dışında karıştırıldıktan sonra silindire
gönderilmektedir. Bu nedenle karışma noktası ile
silindirin arasında kayıplar oluşmakta ve ateşleme
zamanlaması
da
istenilen
şekilde
gerçekleştirilememektedir.
Direkt
enjeksiyonlu
motorlarda ise yakıt doğrudan silindire ve çok hassas bir
zamanlama ile püskürtülmektedir. Böylece kayıplar ve
verimlilik düşüşü önlenmektedir.
Avrupa’da gerçekleştirilen daha temiz, daha sessiz
araç teknolojisi sempozyumunda Ford firması direkt
enjeksiyonlu motor teknolojisini tanıtmıştır. Bu motor 52
kW çıkış gücüne sahip 1,1 lt silindir hacminde 3 silindirli
Ford Fiesta modelidir. Bu motorun 2005 yılında
uygulamaya konulacak olan EU IV emisyon
standartlarını sağlayacağı beklenmektedir. DISI (Direct
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Injection Spark Ignition)’nin en büyük avantajı yakıt
tüketiminin şehir içi trafiğinde %21 otoyol sürüşlerinde
ise %10-15 oranında az olmasıdır. Şekil 5’de direkt
enjeksiyonlu bir Ford motoru görülmektedir.

DISI ekipmanları ile soğutma sistemindeki
değişiklikler de yakıt ekonomisini artırmaktadır. Daha iyi
hava izolasyonu, egzoz geri dönüşümü, silindir
çeperlerindeki ısı transferini azaltarak daha fazla ısı,
sonuç olarak da daha fazla güç elde edilmesini
sağlayacaktır.
2.3. Konstrüktif Alanda Yapılan Değişiklikler

Şekil 5. Direk enjeksiyonlu motor.
DISI teknolojisi karışım oluşturmadaki kısıtlamayı
ortadan kaldırmak için kademeli dolgu teknolojisini
kullanmaktadır. Kademeli dolgu temel olarak; bujiye
yakın olan bölgede daha zengin karışım oluşmasını
sağlayarak, karışımın çok fakir olduğu konumlarda bile
yanma işleminin istenilen kararlılıkta olmasını
sağlamaktadır. Direkt enjeksiyonlu bir motorda enjektör
memesi hava giriş sisteminden ziyade yanma odası
içinde yer alır. Sonuç olarak da istenilen kararlılıkta hava
yakıt karışımı yoğunluklu olarak yalnızca bujinin
etrafındaki bölgede oluşturulmaktadır. Yanma odasının
kalan kısmında ise hava yakıt oranı istenilen ölçülerde
değildir.
Kademeli dolgu Ford DISI motoru daha yüksek hava
konsantrasyonu ile silindir içerisindeki tüm karışımın
yanmasını sağlamaktadır. Yanma odası çevresindeki
hava sirkülasyonu, tahliye (atılması) edilmesi gereken ısı
miktarının daha az olacağı anlamına gelir ki bu da
motorun ısıl verimini artırır.
DISI kademeli dolgu işlemi ile en iyi çalışma
şartları, güncel kullanılan benzinli motorların aksine
motorun düşük çalışma hızlarındaki düşük ve orta
yüklerinde elde edilir. DISI motorun yakıt tüketimindeki
maksimum azalma miktarı %21 seviyesindedir bu da
genellikle fakir karışımlı çalışmanın gerçekleştiği şehir
içi trafiğinde oluşur.
DISI motorun yakıt tüketiminin az olmasının bir
diğer nedeni de direkt enjeksiyon kullanımının vuruntu
eğilimini azaltması sayesinde ek bir yakıt kullanılmadan
sıkıştırma oranının güncel benzinli motorlardaki 10/1 ila
11,7/1 sınırının üzerine çıkarılmasıdır. Daha yüksek
sıkıştırma oranı verimi yaklaşık %2 oranında
artırmaktadır.

Bu kapsamda yapılan değişikliklerin başlangıç
noktasını daha hafif malzemeler kullanarak ya da
optimum ebatlarda motor konstrüksiyonu ile çıkış gücü
başına daha az yakıt tüketimi oluşturmaktadır.
Opel firması yeni bir V8 silindirli motor kavramı
olan XV8’i,
Opel Signum aracında kullanmaya
başlamıştır. Bu motor konstrüksiyon olarak 4 silindirli bir
motorun uzunluğunda ve V6 motorun aynı genişlik
ebatlarında üretilmesiyle daha güçlü ve daha sessiz
olduğu söylenmektedir. Optimum ebatlarda motor
konstrüksiyonu ile daha fazla güç, daha az yakıt tüketimi
ve daha az emisyon verileri bu motorun üretim amacını
oluşturmaktadır [15].
Tümüyle aluminyum olan 4.3 lt V8 motorunda
Delphi otomotiv sistemi ve Orbital Motor Corp.
ortaklığıyla hava destekli yakıt enjeksiyon sistemi
oluşturmak için her bir silindir başına 3 supap
kullanılmıştır.
Optimum
ebatlardaki
motor
konstrüksiyonu ve iyi bir yakıt ekonomisine ilave olarak
XV8’in geliştirilmesindeki amaç 224 kW çıkış gücüne
sahip bir motorun üretilmesidir. Bu motor 400 Nm tork
ile bu çıkış gücünü karşılamaktadır. XV8 motorunun
sıkıştırma oranı 10,7/1’dir ve bu motorda normal benzin
kullanılmaktadır. Şekil 6’da GM Powertrain teknolojisi
kullanılan kompakt DI XV8 motorun görülmektedir.

Şekil 6. GM Powertrain kompakt DI XV8 motoru
Bu motorda üç supap (2 emme 1 egzoz) kullanımı
yanma odasında enjektör ve bujinin konumlarına bağlı
olarak daha fazla küçük yanma odacığı oluşmasını
sağlayacaktır. İki adet kam milinin motorun üst kısmına
konuşlandırılmasından farklı olarak blok üzerine
yerleştirilmesi hem daha etkili bir motor konstrüksiyonu
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hem de direkt enjeksiyon teknolojisi ile daha bütünlük
içinde çalışmasına fırsat vermektedir.
XV8 teknolojisi motorun performansını etkilemeden
yakıt tüketimini azaltmak için belirli çalışma
durumlarında
silindirlerin
yarısını
devre
dışı
bırakmaktadır. Talepler doğrultusunda motorda yapılan
değişikliklerle; kam mili sisteminde rölanti ve tam gaz
kelebeği çalışma koşullarında silindirlere yeterli yağ
basıncını oluşturmak için kendilerine ait özel yağ
pompaları kullanılmaktadır.
Kam mili sistemi, silindir bloğu üzerindeki kam mili
olan motorlarla kıyaslandığında her bir egzoz ve emme
zamanlaması
bir
birinden
bağımsız
olarak
belirlenmektedir. Kam mili krank mili üzerinde ve dikey
hatta konuşlandırılmıştır. Emme kam mili motorun tam
yük karakteristiklerine uyarlanmak için modifiye
edilmiştir. Homojen yanma durumunda çalışma konumu
emme zamanının uzatılmasıyla silindirlere alınan hava
miktarını artırmak için düzenlenir.
Sürtünme ve yakıt tüketiminin azaltılması özellikle
rölanti ve yarım yükte motorun ihtiyaç duyduğu düşük
tork değerlerinin elde edilmesini de sağlar. Hava destekli
direkt enjeksiyonlu sistem heterojen çalışma modunda
silindirlerdeki türbülansın oluşmasını sağlamak için port
geometrisine ihtiyaç duymaktadır. Heterojen çalışma
koşullarında silindirlerdeki hareket port yakıt enjeksiyon
sistemli motorlara benzer.
İki yağ pompası motorun geniş kapsamlı hidrolik
yağlama koşulları için kullanılmaktadır. Birinci yağ
pompası; supap iticileri ve bilyaları yağlamak için
kullanılmaktadır. İkinci yağ pompası ise; motorda
yapılan yeni konstrüktif ekleri, ve kam mili sisteminin
ihtiyaç duyduğu yüksek basınçlı yağı sağlamak için
kullanılmaktadır.
Hafif otomobil üretimi konusunda yapılan
çalışmalardan birisi de; Audi firmasının Volkswagen’in
uzun tipinde kullanılan W12 motorun üretimine
başlamasıdır. Daha fazla silindir sayısı ve daha büyük
silindir hacmine sahip olan bu motorda daha hafif olan
alüminyum ve magnezyum metalleri kullanılmıştır.
Bu motorda tüm silindirlerin yarısı (6 tanesi)
konsrüktif olarak 3+3 şeklinde ve silindirler arası 15o
açılı olarak üretilmiştir. Bu şekilde silindirlerin dizaynı
ile bu motorun 4 silindirli bir motor yada bilinen V6 tipli
bir motor ile karşılaştırıldığında çok daha az yer
kaplaması anlamına gelmektedir. W konseptinin bir diğer
avantajı güncel kullanılan 12 silindirli bir motordan çok
daha az titreşim üretmesidir. W12’nin krank mili yedi
yataklı olarak çalışmaktadır ve yaklaşık 20.5 kg’dır.
Biyel muylusu bilinenV6’nın ateşleme sırasını elde
etmek için konuşlandırılmıştır.
Her bir silindir iki emme ve iki egzoz supabının
birlikte çalışmasını sağlayan tek bir zincir ile üstten çift
kam mili ile çalışır. Kam mili tork karakteristiklerinin iyi
olması için egzoz supaplarında 22o emme supaplarında
52o’lik zaman değişkenliğiyle çalışır. Bosch motronik
ME 7.1.1; elektronik gaz kelebek kontrolü ve dört silindir
başına vuruntu kontrolü yapabilen sensör kullanarak

elektronik enjeksiyon imkanı sağlar. Emisyon kontrolü üç
yollu katalitik konvertör ile sağlanmaktadır. Sekiz adet
oksijen sensörü emisyon limitlerini karşılamak için
kullanılmıştır.
VW’in W konsepti Bugatti SAS’in EB 16.4 ve VW
passat modeli için de son zamanlarda üretilmiştir.
Volkswagen’in yeni modeli sekiz silindirlidir. Bu motor
4,0 L W8 tipindedir. 6000 d/d’da 202 kW güç ve 2750
d/d’da 370 Nm tork üretir. Audi W12 benzeri 32 supaplı
W8 motoru, iki silindir arasında 15o açılı olarak
üretilmiştir. Verim, üsten 4 adet kam mili ve emme
manifolduna alüminyum rezonansla artırılmıştır [16].
3. SONUÇ
Günümüzde kullanılan benzinli motorlarda yakıt
tüketimi ve emisyonlarının azaltılması ile performansın
artırılması kapsamında ortaya çıkan talepler otomotiv
sektöründeki teknolojik gelişmelerin hedef noktasını
oluşturmaktadır. İçten yanmalı motorlarda, yakıt tüketimi
ve egzoz emisyonlarını en az düzeye indirme çabaları,
yakıt sistemleri üzerinde yapılan çalışmalara büyük bir
hız kazandırmıştır. Otomotiv endüstrisinde mekatronik
alanda yapılan gelişmelerin bünyesinde olan değişken
supap zamanlaması, motor performansını artırmakta ve
özgül yakıt tüketimini azaltmaktadır. Aynı zamanda bu
sistemin kullanımı düşük emisyon standartlarını da
sağlamaktadır.
Benzinli motorlarda direk enjeksiyon ve gaz
kelebeksiz yük kontrolünün kullanımı ile yakıt
tüketiminde
ortalama
%10
oranında
azalma
sağlanmaktadır. Bu sistemler ile yakıt doğrudan silindire
ve çok hassas bir zamanlama ile püskürtüldüğünden
kayıplar ve verimlilik düşüşü önlenmektedir. Daha iyi bir
yanma periyodunun gerçekleşmesi ile de emisyonlar
minimum düzeye indirilebilmektedir.
Benzinli motorlarda daha hafif metal ve plastik
aksamlı malzemeler kullanılarak veya optimum ebatlarda
motor konstrüksiyonu ile, sabit çıkış gücü başına daha az
yakıt tüketimi sağlanabilmektedir.
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ÖZET
Piston – krank – biyel mekanizmasının atalet kuvvetleri motor bloğunun sarsılmasına neden olmaktadır. Sarsma kuvveti
olarak da adlandırılan bu kuvvetler, atalet kuvvetlerinin zıt yönde dengelenmesi ile en aza indirilebilir ve böylece motor
yataklarına ve takozlarına minimum kuvvetin iletilmesi sağlanabilir. Bu çalışmada yeni Motosan 3 silindirli dizel
motorunun atalet kuvvetlerinden dolayı oluşacak dengesizliğini en aza indirmek için krank üzerine yerleştirilmesi
gereken karşı ağırlıkların miktarı ve konumu analitik ve nümerik yöntemlerle tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Piston-biyel-krank mekanizmasının dengelenmesi, dinamik simülasyon, krankın dinamik dengesi
ABSTRACT
Inertia forces of crankshaft-connecting rod-piston mechanism are one of the sources of vibration in engines. The forces
acting on the engine body can be minimized by placing optimum counterweights. In this study, the location and amount
of counterweights are determined for Motosan’s new 3 pistons diesel engine design by analytical and numerical
methods.
Anahtar Kelimeler: Balancing of crankshafts, dynamic simulation, dynamic balance of crankshaft
1.

GİRİŞ

Bugünün rekabetçi ortamında yeni nesil motorlar başarılı
olmak için daha az yakıt sarfiyatı ve daha iyi performans
gereksinimlerini karşılamak zorundalar. Motorun kendisi
gürültü ve titreşim kaynağı olduğundan, hareketli
parçaların dinamik analizlerinin yapılması ve titreşim,
gürültü ve dayanıklılık bakımından optimum seviyeye
getirilmesi gerekmektedir. Motordaki gürültü ve titreşim
silindirler içindeki gazların yanmasından ve krank-biyelpiston mekanizmasının hareketi ile meydana gelen atalet
kuvvetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu kuvvetler silindir
bloğu, silindir kafası, krank mili gibi elastik parçaların
titreşimine neden olur. Genel olarak motor yapısının
elastik titreşimi ve krank mekanizmasının dinamik
özellikleri titreşim ve gürültü seviyesini belirler.
Dayanıklılık
açısından
da
titreşim
seviyesinin
düşürülmesi yorulma ömrüne olumlu katkıda bulunur.
Çok silindirli motorların dinamik dengelenmesi ve
titreşimi üzerine çok çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Bunlardan Kwo-Hee Suh [1] üç silindirli bir motorun

balans şaftıyla dengelenmesi ve Robert Sharpe da [2] çok
silindirli motorlarda optimum dengeleme ağırlıklarının
tespiti üzerine yayınlar yapmışlardır. Ülkemizde de
Prof.Dr. Selim Çetinkaya’nın "Motor dinamiği" [3] adlı
kitabında motor dinamiği ve dengeleme üzerine analitik
çözümler yer almaktadır.
Bu çalışmada üç silindirli dizel bir motorun dinamik
dengelemesi incelenmiştir. Söz konusu motor Motosan
tarafından
geliştirilmektedir.
Öncelikle
mevcut
kaynakların da yardımıyla sistemin analitik hesaplamaları
yapılmış daha sonra da MSC.ADAMS programı ile rijit
kütle dinamiği analizleri gerçekleştirilmiştir. Motorun
incelenen çalışma devri aralığı 750-2500 dev/dak’dır.
Biyel ve piston hareketinden dolayı ağırlıkların atalet
kuvvetleri ve onların yarattığı momentler krank
yataklarına etki etmektedir. Bu dengesiz yükler krank
miline yerleştirilen dengeleme ağırlıkları ile azaltılabilir.
Bu çalışmanın amacı bu yükleri en aza indirecek
dengeleme ağırlıklarının yerini ve kütlesini saptamaktır.
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2. ANALİTİK HESAPLAR
Bilgisayar ortamında yapılacak dinamik simülasyon
sonuçlarını desteklemek amacıyla piston – biyel – krank
mekanizmasının analitik çözümü yapılmıştır. Aşağıda
özeti verilen analitik çözümün detayı [3] numaralı
referans kaynakta bulunabilir.

Biyelin pistona bağlı ucu (B) ise bu noktanın etrafında
dönme hareketi yapmaktadır. Kütle merkezi ise “g” ile
gösterilmiştir.

2.1. Piston – Krank – Biyel Mekanizması
Krank-biyel-piston mekanizmasının şematik resmi Şekil
1’de verilmiştir. Kullanılan parametreler ve sembollerinin
tanımı aşağıda verilmiştir:

Şekil 2. Biyel
Biyeli A ve B noktalarında iki noktasal kütle olarak
düşünürsek aşağıdaki eşitliklerden bu kütlelerin
değerlerini bulabiliriz [3] :

Şekil 1. Krank-biyel-piston mekanizması.
r : krank yarıçapı
L : biyel boyu
λ : krank-biyel oranı (r/L)
d : pistonlar arası mesafe
m piston : pistonun kütlesi
m biyel : biyelin kütlesi
I biyel : biyelin atalet momenti
ω : motor devri

a) Toplam kütle eşit olmalıdır
mt = ma + mb

(1)

b) Kütle merkezinin eşdeğerliği
ma * La = mb * Lb

(2)

c) Atalet momentlerinin eşdeğerliği
ma * L2a + mb * L2b = I

(3)

Yukarıdaki eşitliklerden noktasal kuvvetler aşağıdaki gibi
bulunmaktadır:
ma : pistona indirgenmiş biyel kütlesi
mb : krank ile dönme hareketi yapan kütle miktarı

2.2. Biyelin İki Kütleye Ayrıştırılması
Biyel düzlemde genel bir hareket yapmaktadır. Dinamik
prensiplerine göre [3] rijit cismin genel hareketi, hareketi
bilinen bir referans noktası ile bu noktanın etrafında
dönme hareketi yapan ikinci bir nokta ile ifade edilebilir.
Referans noktası biyelin kranka bağlandığı nokta olarak
alınabilir (A). Bu nokta krankla beraber dönmektedir.

Pistonla beraber hareket eden kütle, pistona eklenerek
analitik hesaplarda kullanılacak olan toplam piston kütle
miktarı (mj):
mj= m piston + ma
şeklinde hesaplanır.
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(4)

2.3 Krank Kinematiği
[3] numaralı referansta piston yolu, hızı ve ivmesi
aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Moment değerini maksimum yapan açı değerleri türevini
alarak bulunabilir:
dMjI/dθ =0

s : piston yolu

s = r (1 − cosθ + sin θ )
λ
2

2

M jI , max = 3 ⋅ m j ⋅ r ⋅ w2 ⋅ d

(5)

c : piston hızı

(θ1 = 15

(6)

0

(14)

ve θ1 = 195 )
0

Motosan motor konfigurasyonu için bu değerler aşağıdaki
gibidir.

a : piston ivmesi

a = w2 r (cos θ + λ cos 2θ )
Piston atalet kuvveti

0

M jII , max = 3 ⋅ m j ⋅ r ⋅ λ ⋅ w2 ⋅ d

c = w ⋅ r (sin θ + λ2 sin 2θ )

(13)

(θ1=150 ve θ1=330 )
0

MjI,max = 3.24 x 105 Nmm (birinci derece atalet
kuvvetlerinin oluşturduğu moment)

(7)

(F = ma)

F = m ⋅ w2 ⋅ r (cos θ + λ cos 2θ )

MjII,max = 1.0 x 105 Nmm (ikinci derece atalet
kuvvetlerinin oluşturduğu moment)

(8)

Bu kuvvetin 2 harmoniği vardır. (θ ve 2θ). Bu iki
harmoniğin
ayrı
düşünülmesi
hesaplamaları
kolaylaştıracaktır.

F = m ⋅ w 2 ⋅ r ⋅ cos θ

(9a)

F = m ⋅ w 2 ⋅ r ⋅ λ cos 2θ

(9b)

Öte yandan iki kütleye ayırdığımız biyelin krank ile
dönme hareketi yapan mb kütlesinin yaratacağı moment
şu şekilde hesaplanabilir.

Mr = mb ⋅ r ⋅ w2 ⋅ d ⋅ [cos(θ1 +120) + 2cos(θ1 + 240)] (15)

2.4 Pistonlu Motor İçin Moment Dengesi
Krank kolları 120 derece farklarla yerleştirilmiştir. θ1
birinci pistonun krank açısıdır. 3. silindirin eksenine göre
moment eşitliği yazıldığında aşağıdaki denklemler elde
edilir:
Alt indisler birincil veya ikincil momenti, üst indisler
piston numaralarını vermek üzere;
2. pistonun yaratacağı moment.
M IIjI = m j ⋅ r ⋅ w2 ⋅ d ⋅ cos(θ1 + 120)

(10a)

1. pistonun yaratacağı moment.

M IjI = m j ⋅ r ⋅ w2 ⋅ (2d ) ⋅ cos(θ1 + 240)

Birincil moment dönme hızı frekansında salınan bir sinüs
eğrisi iken ikincil moment ise bu frekansın iki katında
salınan bir eğridir.

(10b)

Bu moment de pistona indirgenmiş öteleme hareketi
yapan kütlenin yarattığı moment gibi dönme hızı
frekansında salınım yapmaktadır. Bu iki momentin
toplamı olan birincil moment (I.Moment), ikincil moment
(II.Moment) ve toplam moment degerleri Şekil 3’de
verilmiştir. Toplam moment ise bu iki sinüs dalgasının
bileşkesinden meydana gelmektedir.
Krank miline eklenecek denge ağırlığının meydana
getireceği karşı moment de dönme hızında salınan bir
sinüs eğrisi olacaktır. Denge ağırlığı ile birincil moment
dengesizliği ortadan kaldırılabilirken ikincil momentleri
daha da kötü hale getirebilir. Bu yüzden uygun bir
ağırlığın seçilmesi gerekmektedir.

Toplam Moment

M jI = mj ⋅ r ⋅ w2 ⋅ d ⋅ [cos(θ1 +120) + 2 cos(θ1 + 240)] (11a)
M jI = m j ⋅ r ⋅ w2 ⋅ d ⋅ [(−1.5) cosθ1 + 0.866sinθ1 ]

(11b)

M jII = m j ⋅ r ⋅ w2 ⋅ λ ⋅ d ⋅ [(−1.5) cos 2θ1 − 0.866sin 2θ1 ] (12)
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I. Moment
II. Moment
Toplam Mom.

0,3

80
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0
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0
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0
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0
18
0
20
0
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0
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0
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0
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0
30
0
32
0
34
0
36
0

60

40

-0,1

20

0,1
0

Moment (Mega Nmm)

0,5

-0,3
-0,5
Krank açısı (derece)

Şekil 3. Üçüncü pistona göre moment grafiği
3. DİNAMİK MODEL
Krank – biyel – piston mekanizmasının dinamik modeli
MSC.ADAMS programı ile oluşturulmuştur. Parçaların
katı modelleri ProE programından STEP formatında
alınmıştır. Dinamik modelde SI birimleri kullanılmıştır.

3 Nolu
piston-biyel
mekanizması

2 Nolu
piston-biyel
mekanizması

1 Nolu
piston-biyel
mekanizması

Krank – biyel bağlantısı dönel mafsal (pin joint), biyel –
piston bağlantısı ise küresel mafsal (spherical joint) olarak
modellenmiştir. Dinamik analizlerde momentler 3. piston
ekseni ile krank ekseninin kesişme noktasında oluşturulan
yataktan ölçülmektedir.

3.1 Dengesiz Krank Analizi
III. piston ve biyel kendi ekseninde herhangi bir moment
oluşturmayacağı için modelden çıkartılmıştır. Sabit motor
devrinde I. ve II. piston – biyelin krank yatağında (III.
piston ekseninde) meydana getirdikleri momentler Şekil 5
ve 6’da verilmiştir. Beklendiği gibi devir sayısı arttıkça
dengesiz yüklerin oluşturduğu momentler de artmaktadır.
Şekil 4. Üç pistonlu motor dinamik modeli
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Düşey kuvvetlerin yataklarda meydana getirdiği moment
etkisi daha büyük olmaktadır. Bunun nedeni pistonların
atalet kuvvetinin düşey yönde etkimesidir. Görüleceği
gibi düşey ve yatay eksenlerde momentler farklı açılarda

en yüksek değerlerine erişmektedir. Dolayısıyla krankın
belirli bir bölgesinde sabit olarak yerleştirilecek bir denge
ağırlığı dengesizliği tamamen ortadan kaldıramaz.

Şekil 5. Yanal kuvvetlerin oluşturduğu moment grafiği

Şekil 6. Düşey kuvvetlerin oluşturduğu moment grafiği
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3.2 Karşı Ağırlıklı Krank Analizleri
Krank mekanizmasını dengeleyecek karşı ağırlığın kütlesi
ve açısal konumu belirlenmelidir. Bu ağırlık krank ile
beraber dönme hareketi yaptığından, merkezkaç kuvveti
hesabındaki kütle x yarıçap oranı sabit kaldığı sürece her
iki parametre de değiştirilebilir.
1. ve 2. piston – biyel mekanizmalarının 3. piston – biyel
mekanizması merkezinde oluşturduğu moment ve kuvvet
değerlerinin incelenmesi amacıyla kurulan modele,
sistemi dengelemek amacıyla karşı ağırlık eklenmiştir.
Şekil 7’de görülebileceği gibi 1 no’lu piston – biyel
mekanizmasının karşısına tek bir tane noktasal ağırlık
ilave edilmiştir.
2 Nolu
piston-biyel
mekanizması

1 Nolu
piston-biyel
mekanizması

alırsak (Mx ve My ile Krank Açısı grafikleri) sinüs eğrisi
şeklinde değişeceklerdir. Bu nedenle en uygun dengeleme
ağırlığı tespit edilirken momentin bileşke vektörünü
minimize edecek değer aranmıştır. Bu şartlara uygun
ağırlık 3kg civarında bulunmuştur.
3 kg karşı ağırlığın krank çevresinde farklı açılarda
yerleştirme sonucunda yapılan analiz sonuçlarına göre 30
derece açı ile yerleştirilmiş karşı ağırlıkların en optimum
moment değerlerini oluşturdukları gözlemlenmiştir. Bu da
birincil momentlerin dengelenmesi için analitik olarak
bulunan açısal konumla aynıdır. Şekil 9’da 0 kg ile
verilen denge ağırlıksız mekanizmada, düşey yöndeki
kuvvetlerin oluşturduğu momentin krank açısına göre
değişimi, analitik olarak hesaplanan eğriyle (Şekil 3) hem
şekil hem de büyüklük olarak aynıdır. Buradan dengeleme
ağırlıklarının tespiti için kullanılan ADAMS modelinin
doğrulaması yapılabilmektedir.
SONUÇ
Analitik yöntemle ve dinamik simülasyon programı ile
krank-biyel-piston mekanizmasının çalışması esnasında
oluşan moment değerleri belirlenmiştir. Bu moment
değerlerini dengeleyecek karşı ağırlıkların miktarı ve
konumu seçilmiştir. Sadece krank miline eklenecek
dengeleme
ağırlıklarıyla
momentlerin
tamamen
dengelenmesi mümkün olmamaktadır. Birincil yatay
momentler dengelense dahi bu sefer de düşey momentler
kötüleşmektedir. Bu çalışmada her iki yöndeki momenti
aynı seviyeye getirecek oranda bir dengeleme ağırlığı
seçilmiştir. İkincil momentlerin dengelenmesi için balans
şaftı kullanılabilir. Bu şaft motor devrinin iki katı hızında
dönmekte olup üzerinde denge ağırlıkları yerleştirilmiştir.
REFERANSLAR

Şekil 7. İki pistonlu krank mekanizması dinamik modeli

1.
Farklı dengeleme ağırlıklarında (2,3,4 ve 5 kg) 750
devir/dak dönme hızında analizler yapılmıştır. Bu
analizler sırasında yerçekimi ivmesi ve krankın kendi
düzgünsüzlüğü gözardı edilmiştir. 1 ve 2 nolu pistonların
3 nolu piston merkezinde oluşturdukları moment değerleri
incelenmiştir (Şekil 8, 9, 10 ve 11).
Yatakta meydana gelen düşey ve yatay eksenlerdeki
moment-krank açısı eğrileri farklı krank açılarında
maksimum ve minimum noktalarından geçmektedir. Daha
önce de belirtildiği dengeleme ağırlığı krankın referans
eksenine sabit bir açıda bağlandığından krankın
dönmesiyle meydana gelen merkezkaç kuvveti sabittir.
Bu kuvvetin yatakta oluşturduğu momentin büyüklüğü
krank açısınına göre sabittir. Diğer bir deyişle dengeleme
ağırlığının yarattığı moment-krank açısı grafiği düz bir
çizgidir. Ancak bu momenti komponent bazında ele
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Şekil 8. Farklı dengeleme ağırlıkları için yanal kuvvetlerin oluşturduğu moment grafiği

Şekil 9. Farklı dengeleme ağırlıkları için düşey kuvvetlerin oluşturduğu moment grafiği
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Şekil 10. Farklı dengeleme ağırlıkları için moment büyüklüğü grafiği

Şekil 11. “3 Kg” denge ağırlığı için yanal ve düşey kuvvetlerin oluşturduğu moment grafiği
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ÖZET
10 Temmuz 2001 tarihli 24458 nolu resmi gazetede yayınlanan 4702 sayılı kanun gereği, 2002-2003 akademik yılından
itibaren, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız olarak öğrenci alınacaktır.
Mesleki ve teknik orta öğretimdeki programlar ile meslek yüksekokullarında uygulanan müfredat programları
arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla “MEB-YÖK Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Programları ile Meslek
Yüksekokulları Eğitim Programlarının Bütünlük ve Devamlılığının Sağlanması” adlı proje başlatılmıştır.
Bu projenin amacı, 4702 sayılı kanun uyarınca mesleki ve teknik orta eğitim kurumlarından meslek yüksekokullarına
sınavsız öğrenci alınacağından, bu geçişin program açısından tutarlılığını ve devamlılığını sağlayabilmek, ileride
modüler sisteme geçişe imkan verecek, aynı zamanda istihdam kesiminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Meslek
Yüksekokulları eğitim programlarını geliştirmektir.
Proje kapsamında, Otomotiv Programı Program Geliştirme İhtisas Komisyonu, Otomotiv Programı için hedeflenen
ilkeler doğrultusunda çalışmalarını tamamlamış ve geliştirilen programı proje yönetiminin onayına sunmuştur. Bu
makalede program geliştirme sürecinde yapılan çalışmalar özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv Teknikeri, Otomotiv Programı, Program Geliştirme

STUDIES OF CURRICULUM DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE SPECIALIZATION
COMMISSION
ABSTRACT
On the requisition of 4702 numbered article of law published in 10.07.2001 dated official gazette, students from
vocational and technical secondary schools are going to be accepted to the vocational high schools without any entrance
exam. In order to eradicate the differences between the curriculum’s of vocational and technical secondary schools and
vocational high schools, a project has been started under the name of “ Ministry of National Education and Council of
Higher Education, Providing the unity and continuity of the Education Programmes of Vocational and Technical
Schools and Vocational High Schools.”
The aim of the project is to maintain consistency and continuity of the programme to make it possible for future
modular system and to improve the education programmes of Vocational High Schools in order to meet the needs of
employers, since these schools will accept students from vocational and technical secondary schools without any exam.
The Commission of Improvement and Specialization of the Programme of Automotive has made a proposal within this
project.
Keywords: Automotive Technician, Automotive Programme, Curriculum Development
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1.

GİRİŞ
2.1. Bilgi

MEB-YÖK Mesleki ve Teknik Orta Öğretim
Programları ile Meslek Yüksekokulları eğitim
programlarının bütünlük ve devamlılığının sağlanması
amacıyla ve uygulamadaki aciliyet de göz önüne
alınarak Meslek Yüksekokullarında en yaygın olan ve
en çok öğrencisi bulunan Bilgisayar Programcılığı,
Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme,
Elektrik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Makine,
İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, Otomotiv, Tekstil,
İşletmecilik, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulama, Turizm-Otelcilik, Büro Yönetimi ve
Sekreterlik, Pazarlama programlarını yukarıdaki amaç
çerçevesinde geliştirmek ve programlarda okutulacak
kaynak kitap veya ders notlarını araştırmak ve tavsiye
etmeye yönelik olarak yaklaşık 130 kişiden oluşan
proje ekibi ile çalışmalar yürütülmüştür.

• Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi
alanlarını ve meslek alanının temel çalışma
ilkelerini kavrar.
• Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin
önemini kavrar.
• Mühendis/yönetici ile genel ve teknik iletişim
kurmanın gereğini bilir.
• Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin
bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.
• Yönetim fonksiyonlarını bilir.
• Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde
otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir.
• Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik
konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.
• Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak
araştırma, geliştirme ve yürütme konularının
önemini bilir.
• Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki
sorumluluğunu bilir.
• Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini
bilir.
• Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini
bilir.
• Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları
bilir.
• İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilir.

Bu bağlamda, ülkemizde halihazırda eğitim öğretim
faaliyetini sürdüren 40 ve sınavsız geçişten sonra Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim
kurumlarında öğretime devam edenler (Mesleki ve
Teknik Eğitim Bölgeleri “METEB”) ile 78 adet
Otomotiv Programı ve bundan sonra açılacak olanlarda
göz önüne alınarak Otomotiv programı ihtisas
komisyonu
program
geliştirme
çalışmalarını
sürdürmüştür.
2. OTOMOTİV PROGRAMI VE OTOMOTİV
TEKNİKERİ

2.2. Beceri ve Alışkanlıklar

Otomotiv sektöründe pazar şartlarının değişmesi ve
rekabetin artması, üretim ve satış sonrası hizmetlerinde
kalite faktörünü ön plana çıkarmıştır. İleri teknolojinin
otomotiv endüstrisinde yoğun olarak kullanılması,
üretim ve servis işlemlerinin yerine getirilmesinde de
bu teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip
personel çalıştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
durumda sektörün en önemli ihtiyacını nitelikli teknik
elemanlar oluşturmaktadır. Ülkemizde işçi ile
mühendis-yönetici arasındaki nitelikli teknik eleman
yetiştirme görevini iki yıllık Meslek Yüksekokulları
üstlenmiştir.

• Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo,
resim okuyabilir ve analiz edebilir.
• Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar
paket programlarını çalıştırabilir.
• Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol
birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir.
• Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.
• Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme
takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini
yapabilir.
• Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.
• Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular.
• Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim
kurabilir.
• Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar
yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri
kullanabilir.
• Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.
• Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini
üstlenir.
• Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.
• Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

Otomotiv Programı; Otomotiv sektörünün
gerek
üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde
ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın
beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine
uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık
eğitim veren bir Yükseköğretim Programıdır.
Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri unvanı
alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet
sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki
nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi
adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip
olurlar. Otomotiv teknikerinin sahip olduğu bilgi,
beceri ve alışkanlıklar aşağıda sıralanmaktadır.
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• Meslek Liselerinde verilen eğitimin devamlılığının
sağlanması
• Yurt dışında akredite olmuş benzer programlarla
entegrasyonun sağlanması
• Sektör beklentilerini karşılayacak niteliklere sahip
olması
• Mezun olmuş ve sektörde çalışan öğrencilerin görüş
ve önerilerine göre ders ve konu ihtiyaçlarının
saptanması
• Fakültelere dikey geçişte devamlılığın sağlanması
• Programlarda opsiyon seçeneklerinin oluşturulması
• Modüler eğitime geçiş için altyapının hazırlanması
• Teknolojik gelişmeleri takip edebilmek amacıyla
programlara esnek yapının kazandırılması

2.3. Teknikerlerin Sektördeki İstihdam Alanları
Otomotiv sektörünün tamamına yakını özel teşebbüsler
tarafından meydana getirilmiş ana ve yan otomotiv
sanayisinden oluşmaktadır. Bu nedenle meslek
yüksekokulu
otomotiv
programı
mezunlarının
çoğunluğu özel sektör kuruluşlarında istihdam
bulmakta mezunların küçük bir yüzdesi ise kamu
kurumlarının bünyelerinde çalışmaktadırlar.
Çoğunluk esas alındığında ana ve yan sanayi otomotiv
fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde
tekniker karşılığı sayılabilecek farklı unvan ve
sorumluluklarda
görev
aldıkları
bilinmektedir.
Fabrikaların üretim ve montaj hatlarında otomotiv
teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve
üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis,
planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve
irtibatı sağladıkları, grup başı, ekip lideri olarak görev
aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki
personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak
sorumluluk aldıkları görülmektedir.

Otomotiv Programı İhtisas Komisyonu çalışmaları
süresince komisyon üyelerinin dışında; otomotiv
fabrikaları, yan sanayii, servisler, üniversiteler ve
mezun öğrenciler ile birliği yapmıştı
4.

Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir
başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak
adlandırabileceğimiz servis ve satış noktaları ile eğitim
merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde
aldıkları sorumluluklar, üretim sisteminin seri
üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı
kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha
da artmıştır. Bu birimlerde, otomotiv teknikerleri, grup
liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek
parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel
eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev
almaktadırlar.

Otomotiv İhtisas Komisyonu program geliştirme
aşamasında bilimsel verilerle desteklenmiş, ulusal ve
uluslararası kriterleri göz önüne alan, güncelliği
korunabilecek bir program geliştirmeyi hedeflemiştir.
Öncelikle veri toplama işlemi yapılmış ve bu işlem
program geliştirme süresince devam ettirilmiştir.
Programın oluşturulmasında ilgili kişi ve kurumlarla
sürekli irtibat halinde olunmuş ve güncel teknoloji ve
bölgesel ihtiyaçları karşılama amaçlı veriler
oluşturulmuştur.
Elde edilen veriler komisyon üyeleri ve genellikle
geniş katılımlı toplantılarda tartışılarak çalışmalar
sürdürülmüştür. Çalışmalar süresince ilgili kurum ve
kişilerle sürekli bağlantı kurulmuş ve proje genel
kriterleri de dikkate alınarak otomotiv programının
müfredat çatısı belirlenmiştir.

2.3. Teknisyen, Tekniker ve Mühendis İlişkisi
1739 sayılı kanunun 14.maddesi, 3458 sayılı kanun,
3795 sayılı kanun ve 3308 sayılı kanun uyarınca
mesleklerin nitelikleri ve meslek kademeleri ve her
kademenin unvanı ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Buna göre; kişinin bir meslek dalında eğitim ve işyeri
çalışmalarıyla gelişen bilgi, beceri, yetenek, nitelik ve
tecrübeleri sonucu olarak görev, yetki ve
sorumlulukların artarak yükseldiği görülmektedir.
Kademe sistemine göre teknisyen 5. Tekniker 6. ve
mühendis/lisans mezunları 7. kademede yer alır.
3.

MATERYAL VE YÖNTEM

Belirlenen
taslak
üzerinde
iyileştirme
ve
değerlendirmeler sürdürülürken aynı zamanda geniş
katılımlı içerik yazma ve editörlük çalışmaları
yapılmıştır.
4.1. Program Geliştirme Sürecinde Elde Edilen
İstatistiki Veriler

HAZIRLANAN PROGRAMIN FELSEFESİ

Program geliştirme çalışmaları esnasında elde edilen
istatistiki veriler şöyle sıralanmaktadır.

Hazırlanan program Meslek Liselerinden Meslek
Yüksekokullarına sınavsız geçiş ve gerek ders isimleri
ve gerekse içeriklerindeki dağınıklığı gidermeyi, farklı
parametreleri
göz
önüne
alarak
programları
güncellemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda göz
önüne alınan parametreler şu şekilde sıralanabilir:

• Türkiye’deki MYO Otomotiv programlarında
okutulmakta olan derslere ait ders çeşitliliği, benzer
dersler, kredi-saat dağılımları, sömestre dağılımları.
Bu çalışmada mevcut 40 adet MYO Otomotiv
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•

•
•

•

5.

• Yurt dışında akredite olmuş okulların ders
dağılımına büyük ölçüde benzerlik sağlanarak,
Avrupa Birliği entegrasyonu sürecinde okulların
uluslararası akreditasyon kurumlarınca akredite
edilebilir olmalarına dikkat edilmiştir. Bunun
yanında ülke şartları da göz ardı edilmemiş ve yerel
ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeler yapılmasına
olanak sağlanmıştır.
• Genel anlamda Otomotiv Programı mezunlarının
çalıştığı alanlar dikkate alınarak, sektör önerileri
doğrultusunda program Üretim ve Satış Sonrası
olarak iki opsiyona ayrılmış ve öğrencilerin
çalışmayı
hedefledikleri
alanda
bilgi
ve
becerilerinin artması amaçlanmıştır.
• Seçmeli derslerin kredileri eşit tutulmuştur,
özellikle kredili sistem uygulayan okullarda
mezuniyet kredisinin sağlanmasında bu kriterin
gereği vardır.
• Seçmeli derslerin altında “Diğer Dersler” adı
altında, programa esnek yapı kazandırmak ve her
okulun kendi bölgesel ihtiyaçları veya yöresel
sektör taleplerine göre açabileceği derslerin
konulmasına olanak sağlanmıştır.
• Derslere ait kodlamalar genel amaçlı yapılmıştır,
ancak okullar kendi kriterleri veya otomasyon
programlarına uygun olarak bu kodlamaları
değiştirebileceklerdir.
• Tüm bu çalışmalar sürdürülürken proje ekibinin
ortaklaşa aldığı karar ve kriterler bütünlük
sağlaması amacıyla aynen uygulanmıştır. Bunun
neticesinde benzer programlarda ki benzer dersler
aynı kredi ve içerikle okutulacaktır.

programının
30
tanesinin
programları
kullanılmıştır. Çalışma sonuçları Şekil 1 deki
grafikte sunulmuştur. Proje ekibi bu verileri temel
alarak, ders ve kredilerin yurtdışındaki okullarla
benzerlikleri, işveren görüşleri, mezun öğrenci
görüşleri, orta öğretim müfredatları ve fakülte
müfredatlarını da kullanarak yeni müfredatın
çatısını oluşturmuştur. Bu okullarda okutulan ve
grup
oluşturan
derslerin
yeni
programla
karşılaştırılması Şekil 2 deki grafikte verilmiştir.
(Tablolarda, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri dersi
TBİ, Makine Elemanları dersi MAK. El. Ve
Yönlendirilmiş Çalışma dersi YÖN. ÇAL. Olarak
kısaltılmıştır.)
Yurt dışında akredite olmuş Otomotiv programları
ile benzer isimli programlar dersler ve kredileri
bazında incelenmiştir. Bu okullardaki benzer
dersler gruplandırılarak yeni programda eşdeğerlik
sağlanmıştır.
Orta öğretimde okutulmakta olan derslerin
yeterlilik ve içerik analizleri yapılmıştır.
Mezun öğrencilere ve sektör yöneticilerine yönelik
anket
çalışması
yapılmış
ve
sonuçları
değerlendirilmiştir.
Anket
sonuçlarına
ait
değerlendirmelere ait örnek özetler Tablo 1 ve 2 de
sunulmuştur.
Sektör temsilciler ve diğer Meslek Yüksek
Okullarından periyodik olarak görüş ve öneriler
istenmiş ve bu görüş ve öneriler komisyon
tarafından değerlendirilmiştir.
SONUÇLAR VE BULGULAR

Otomotiv İhtisas komisyonunun çalışmaları sonucunda
Tablo 3 te verilen haftalık ders dağılımı elde edilmiştir.
Elde edilen ders dağılımı çalışmalar süresince ilişki
kurulmuş olan kişi ve kurumların onayına sunulmuş ve
son halini almıştır. Haftalık ders dağılımında dikkate
alınması gereken hususlar şunlardır;

KAYNAKLAR
1.
2.

• Çalışmalar sonucunda elde edilen verilerden
hareketle Meslek Liselerinden gelen öğrencilerin
minimum seviyede bilmesi gerekli konular veya
dersler
programa
alınmamış
veya
giriş
bölümlerinde tekrar amaçlı olarak konulmuştur.
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TABLO 1. MYO OTOMOTİV PROGRAMI MEZUNU PERSONEL ANKETİ (ÖZET)
SORU

A

B

1

Personelin çalıştığı kurum

O Üretim sektörü

% 80 O Satış sonrası

2

Yaş ortalaması

O 18-24

% 18 O 25-34

3

Kaç yıldır bu işyerinde
çalışıyorsunuz
Görev ünvanınız

O1 yıldan az

% 6 O 1-4 yıl arası

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

O işçi

% 27

Meslek Yüksekokulu mezunu olmak O Evet
% 20
beklentilerinizi karşıladı mı?
5. Sorunun cevabı hayır ise nedenleri O İşçi olarak çalışmak
% 20
MYO mezunu olarak kendi
O Evet
% 84
branşınızda mı çalışıyorsunuz?
Okuldaki derslerin çalışma hayatına O Evet
% 24
uygun olduğunu düşünüyor
musunuz?derslerin işyeri koşullarına O İş güvenliği eğitimi
Aldığınız
uygun olması için sizce neler
yapılmalıdır?
Okulda
yaptığınız EDÖ nün iş
O Çok iyi
% 32
hayatınızdaki katkısı nedir?
EDÖ in verimliliği için önerileriniz O Fiilien çalışılmalı
nelerdir?
% 36
(IIIIII)
Eğitimde aldığınız derslerde yapılan O
Evet
% 30
atelye ve uygulamalar yeterli mi?
Şu anda yapmakta olduğunuz işle
ilgili bilgi ve becerilerinizi yeterli
buluyormusunuz?
A-Bilgi
ve becerimi yeterli
O Evet
%52
buluyorum
B-Eğitime ihtiyaç duyuyorum
O Evet
% 85

C
% 12
% 73

D

O Kamu

% 8

O 35-44

% 9

O 45’den fazla

% 76

O 5-9 yıl arası
O 10 dan fazla % 9
% 9
O tekniker/operatör
O Servis danışmanı O
% 61 % 12
O Hayır
% 80 O
O
O Mes.Lis.İle Aynı
kategori % 45
O Hayır % 16

O Eğitim yetersiz
% 20
O

O Askerlik
% 15

O Uygulama alanları
% 80
O İyi
% 44

O Müfredat
% 18
O Orta

O End.gezi % 15

O Zamanın artmalı
% 14
O Hayır
% 70

O İlgilenilme

O Hayır

% 76

O Hayır

% 48

O Hayır

% 15

% 10

O Zayıf

% 14

% 50
(IIIIIIII)
O

TABLO 2.ENDÜSTRİYEL YÖNETİCİ ANKETİ (ÖZET)
NO

SORU

A

1

Bugüne kadar iş yerinizde MYO
mezunu istihdam ettiniz mi/halen
ediyor musunuz

O Evet

% 100

2

1.Soruya cevabınız evet ise;İstihdam
sayınız n nedir?
Meslek Yüksekokulları hakkında ne
düşünüyorsunuz
Meslek Yüksekokulları mezunlarının
teorik ve pratik bilgi bakımından
seviyeleri nasıldır?
Meslek Yüksekokulları ile sanayi
işbirliği ne düzeydedir?
Yeni mezun öğrencilerin sanayide iş
intibakı nasıldır?
Meslek Yüksekokulu Mezunlarımız
sanayide beklenen yeri
doldurabiliyor mu?
Beceri ve yeteneklerini istenilen
düzeyde geliştirilebilmiş mi?
Yetki ve sorumluluklarını biliyor
mu?

O 1-5

% 30

3
4
5
6
7
9
10

B

C

D

O Hayır

O 5-10
% 15
(I)
O Olumsuz

O 1-25

O Daha iyi olabilir

O Fikrim yok

O Her iki bakımdan
yeterli
% 60

O Her iki bakımdan
yetersiz
%2

O Pratik yeterli
Teorik yetersiz

O Yeterli

O Yetersiz

% 80

O Teorik yeterli
pratik yetersiz
% 20
O Daha iyi olabilir

O Orta

% 65

O Yetersiz

O Olumlu

O Yeterli

% 100

% 20
% 35

O Evet

% 65

O Hayır

% 35

O Evet

% 35

O Kısmen

% 65

O Hayır

O Evet

% 70

O Kısmen

% 30

O Hayır
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% 55

O 25’den fazla

O Yok

TABLO 3. OTOMOTİV PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIMI
1. SINIF
DERSLER

2. SINIF

I. YARIYIL

HAFTA.SAAT

UZM.

T U L Krd.

ALANI

OTO101 MATEMATİK

3 1 0

3,5

OTO102 BİLGİSAYAR KULLANIMI I

1 0 1

1,5

OTO103 BENZİN MOTORLARI TEKNOLOJİSİ 2 0 2

3,0

OTO104 OTOMOTİV ELEKTRİĞİ

2 0 1

2,5

OTO105 MOTOR TERMODİNAMİĞİ

2 1 0

2,5

OTO106 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 1 0

3,5

TOPLAM 13 3 4 16,5

ATATÜRK İLK. İNKİLAP TARİHİ

2 0 0

2

YABANCI DİL

4 0 0

4

TÜRK DİLİ

2 0 0

2

TOPLAM 21 3 4 24,5

2. YARIYIL

T U L Krd.

OTO201 TEKNİK MATEMATİK

3 1 0

3,5

OTO202 BİLGİSAYAR KULLANIMI II

1 0 1

1,5

OTO203 DİZEL MOTORLARI TEKNOLOJİSİI

2 0 2

3,0

OTO204 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ

2 0 1

2,5

OTO205 MALZEME TEKNOLOJİSİ

2 0 0

2,0

OTO206 MESLEK RESİM

2 1 0

2,5

1 1 0

1,5

OTO207 GENEL ve TEKNİK İLETİŞİM

TOPLAM 13 3 4 16,5
ATATÜRK İLK. İNKİLAP TARİHİ

2 0 0

2

YABANCI DİL

4 0 0

4

TÜRK DİLİ

2 0 0

2

E
N
D
Ü
S
T
R
İ
Y
E

Ü
R
E
T
İ
M

DERSLER

DERSLER

HAFTA.SAAT

3. YARIYIL

T U L Kr.

HAFTA.SAAT

4. YARIYIL

T U L Krd.

OTO301 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ

2 0 2

3,0 OTO401 MOTORLU TAŞITLAR MEKANİĞİ

2 2 0

3,0

OTO302 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

2 0 2

3,0 OTO402 OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLER

2 0 0

2,0

OTO303 MOTOR TEST AYAR

2 0 2

3,0 OTO403 ALTERNATİF MOTOR VE YAKITLAR

2 0 2

3,0

OTO304 MAKİNA ELEMANLARI

2 0 0

2,0 OTO404 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2 2 0

3,0

OTO305 İŞLETME YÖNETİMİ

1 1 0

1,5 OTO405 KALİTE GÜVENCE ve STANDARTLAR 1 1 0

1,5

TOPLAM

9 1 6 12,5

SEÇMELİ DERSLER

TOPLAM

9 5 2 12,5

SEÇMELİ DERSLER

OTO306 ÜRETİM TEKNİKLERİ

2 0 2

3 OTO406 SAYISAL DEN. TAKIM TEZGAHLARI

2 0 2

3

OTO307 ÖLÇME TEKNOLOJİSİ

2 0 2

3 OTO407 OTOMOTİV MALZEME TEKNOLOJİSİ

2 0 2

3

D
A
Y
A
L
I

OTO308 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

3 0 0

3 OTO408 HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLER

2 0 2

3

Ö
Ğ
R
E
T
İ
M

3. YARIYIL

6
H
A
F
T
A

DİĞER DERSLER*

3
TOPLAM

S
A
T
I
Ş

18,5

3
TOPLAM

T U L Krd. 4. YARIYIL

18,5
T U L Krd.

OTO301 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ

2 0 2

3 OTO401 TAŞIT MEKANİĞİ

2 2 0

3,0

OTO302 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI

2 0 2

3 OTO402 OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLER

2 0 0

2,0

OTO303 MOTOR TEST AYAR

2 0 2

3 OTO403 ALTERNATİF MOTOR VE YAKITLAR

2 0 2

3,0

OTO304 MAKİNA ELEMANLARI

2 0 0

2 OTO404 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2 2 0

3,0

OTO305 İŞLETME YÖNETİMİ

1 1 0

1,5 OTO405 KALİTE GÜVENCE ve STANDARTLAR 1 1 0

1,5

TOPLAM
S
O
N
R
A
S
I

DİĞER DERSLER*

9 1 6 12,5

SEÇMELİ DERSLER

TOPLAM

9 5 2 12,5

SEÇMELİ DERSLER

OTO 309 SERVİSTE DAVRANIŞ VE KALİTE

3 0 0

3 OTO409 OTO KLİMA SİSTEMLERİ

2 0 2

3

OTO 310 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ

2 0 2

3 OTO410 KAPORTA BOYA TEKNOLOJİSİ

2 0 2

3

OTO 311 MESLEKİ YABANCI DİL

3 0 0

3 OTO411 GİRİŞİMCİLİK

3 0 0

OTO 312 SERVİS DONANIMLARI

2 0 2

3

DİĞER DERSLER*

DİĞER DERSLER*

3
3

3

TOPLAM 21 3 4 24,5

TOPLAM

493

18,5

TOPLAM

18,5

E
N
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Ü
S
T
R
İ
Y
E
D
A
Y
A
L
I
Ö
Ğ
R
E
T
İ
M
6
H
A
F
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A
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ELEKTRİKLİ TAŞIT TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ
Okan Tür, Azmi Yazar, Eren Özsu, Levent Turhan, Fehmi Akgün, Mustafa Tırıs
TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezi, Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü
P.K. 21, 41470, Gebze, Kocaeli. Okan.Tur@posta.mam.gov.tr

ÖZET
Bu çalışmada, hibrid elektrikli taşıt teknolojileri tanıtılmıştır. Bildiri içerisinde farklı güç konfigürasyonları incelenmiş
ve elektrikli taşıt alt sistemlerindeki genel gidişat tanımlanmıştır. Son olarak TÜBİTAK-MAM tarafından TOFAŞ
Türk Otomobil A.Ş. desteği ile geliştirilmiş olan Türkiye’nin ilk hibrid elektrikli taşıtı ELİT-1’e ilişkin çalışmalar ve
sonuçları aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hibrid taşıtlar, elektrikli taşıtlar
PROGRESS OF THE ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY
ABSTRACT
In this study, hybrid electric vehicle technologies have been introduced. Various power system configurations have
been investigated and trends on the electric vehicle subsystems have been reported in the paper. Finally, studies and
results of the first hybrid electric vehicle prototype of Turkey, which was developed by TÜBİTAK-Marmara Research
Center under the support of TOFAŞ Türk Otomotiv A.Ş, have been presented.
Keywords: Hybrid vehicles, electric vehicles

1. GİRİŞ
Fosil yakıtlarının tükenmekte oluşu ve çevresel
duyarlılığın artması, ulaşım araçlarında kullanılmak üzere
alternatif
enerji
kaynaklarının
geliştirilmesi
zorunluluğunu doğurmuştur. Günümüzde farklı ulaştırma
yöntemleri üzerine çalışmalar hızla devam etmektedir.
Bunlardan biri olan elektrikli araçlar, hem sivil hem de
askeri uygulamalarda geleceğe yönelik en önemli kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Elektrik motorlarının, yüksek kalkış momenti, sıfırdan
başlayarak hız kontrolünün yapılabilmesi ve yüksek verim
gibi özellikleri, itici güç olarak araçlarda kullanılması
fikrini doğurmuştur. Elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu

elektrik enerjisinin beslenebilmesi için, enerji depolama
sistemleri ve/veya güç üretim sistemlerinin de araç
içerisine yerleştirilmesi gerekmiştir.
Sivil
uygulamalarda
elektrikli
araçların
tercih
edilmelerinin nedenleri şu şekilde sayılabilir;
• Yakıt tasarrufu
• Çevreye yayılan emisyonların azaltılması
• Gürültüsüz çalışma
• Az bakım gereksinimi
• Çoğu uygulamada transmisyon gerektirmeme
• Kullanım kolaylığı
Askeri uygulamalarda ise yukarıdakilere ek olarak düşük
termal iz, yüksek performans, sessiz sürüş ve izleme ve
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geleceğin elektrikli zırh ve silahlarına zemin oluşturma
gibi daha çok stratejik nedenler ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde Toyoto Prius, Honda Inside ve Civic gibi
hibrid elektrikli taşıtlar ticari olarak piyasaya
sunulmuştur. Ford, Daimler Chrysler ve General Motors
gibi diğer otomobil üreticileri de hazırlıklarını
sürdürmektedir. Amerika ve Avrupa’nın çeşitli
şehirlerinde, hibrid elektrikli ve yakıt pilli otobüsler çeşitli
araştırma programları dahilinde toplu taşıma amacıyla
kullanıma başlanmıştır.
Bu güne dek başta Amerika ve Almanya olmak üzere
çeşitli ülkelerde 15 civarında elektrikli muharebe aracı
prototipi üretilmiştir. Ancak elektrikli muharebe
araçlarının sahaya inmesinin 2010 yılları ve sonrasında
olacağı öngörülmektedir.
TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin desteği ile Batı Avrupa Silahlanma Grubu
altında açılan elektrikli gemi güç dağıtım sistemi ve tümü
elektrikli muharebe aracı fizibilite projeleri ile bu alanda
çalışmaya başlamış ve enerji depolama sistemleri, yakıt
pilleri ve güç elektroniği gibi elektrikli araç alt sistemleri
projelerine katılmıştır. Bu projeleri takiben 2002 yılında,
TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. desteği ile Türkiye’nin ilk
hibrid elektrikli taşıt prototipi Elit-1 geliştirilmiştir. 2003
yılı içerisinde FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. desteği ile
FNSS üretimi bir muharebe aracının hibrid elektrikli
araca dönüştürülmesine yönelik fizibilite ve tasarım
projesi tamamlanmıştır.
2. ELEKTRİKLİ TAŞIT KONFİGÜRASYONLARI
Elektrikli araçlar, güç sistemleri göz önüne alındığında iki
ana gruba ayrılırlar.
• Elektrikli Araç (EA)
• Hibrid Elektrikli Araç (HEA)
Bazı kaynaklarda yakıt pilli araçlar ayrı bir başlık altında
incelenmesine rağmen, yakıt pillerinin bilinen sorunları
nedenleriyle yakın dönemde bu araçların ancak hibrid
olabileceği genel bir kanıdır.
Şekil 1’de görüldüğü üzere, elektrikli araçlarda akü grubu
tahrik motorunun ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini
sağlar. Akü grubuna destek olmak üzere volan ve
süperkapasitör gibi diğer enerji depolama sistemleri de
kullanım alanı bulabilmektedir. Elektrikli araçlarda sürüş
menzili, depolanan enerji miktarı ile limitlidir. Günümüz
enerji depolama sistemlerinin ağır olması, elektrikli
araçlar önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.

Motor
Sürücüsü
Akü
Grubu

=

DC Gerilim
Barası

~

M

Mekanik
Bağlan tı

Elektrik
Motoru

T ekerlek

Şekil 1. Elektrikli araç güç sistemi konfigürasyonu
Elektrikli araçlarda güç yönetim sistemi hibrid araçlara
göre daha basittir. Tahrik motorunun ihtiyaç duyduğu
güç, enerji depolama sistemleri tarafından sağlanır.
Yavaşlama veya yokuş aşağı sürüş sırasında, motor
generatör olarak çalışmaya başlar ve geri kazanımlı
frenleme ile enerji depolama sistemleri tekrar şarj edilir.
Elektrikli araçların gün sonunda tekrar şarj edilmesi
gerekmektedir.
Elektrikli araçların avantajları şu şekilde sıralanabilir;
• Sıfır emisyon
• Tamamen sessiz çalışma
• Geri kazanımlı frenleme
• Yakıt tasarrufu
Dezavantajları ise;
• Sınırlı sürüş menzili
• Yüksek ilk satın alım maliyeti
• Şarj istasyon altyapısının bulunmaması
• Tekrar şarj süresinin uzun olması (2-10 saat)
İki ya da daha fazla farklı türde güç kaynağı veya tahrik
sistemi olan araçlara hibrid elektrikli araç denilmektedir.
İçten yanmalı motor (İYM) veya yakıt pilleri bunlardan
birisi olabilir. Hibrid elektrikli araçlar güç sistemleri göz
önüne alındığında iki temel gruba ayrılırlar.
Şekil 2’de gösterildiği gibi, seri hibrid elektrikli araç
(SHEA) güç besleme sisteminin hibridizasyonudur.
SHEA konfigürasyonunda, elektrikli araçtaki enerji
depolama sistemine ek olarak, bir güç üretim sistemi
(GÜS), İYM-generatör seti (Genset) veya yakıt pili
eklenir. Bu sistem, akü şarj seviyesini kontrol etmek için
kullanılabileceği gibi ana enerji kaynağı olarak da
kullanılabilir. Ana enerji kaynağı olarak kullanıldığında,
GÜS ortalama yükleri ve enerji depolama sistemi de kısa
süreli yüksek güç ihtiyaçlarını karşılar. Araç
yavaşladığında veya düşük güç ihtiyaçlı sürüş sırasında,
enerji depolama sistemi geri kazanımlı frenleme veya
GÜS tarafından şarj edilir.

496

Tekerlek

Yakıt
Deposu

Paralel hibrid elektrikli araçların avantajlarından birisi
fazladan bir elektrik makinesi kullanımına gerek
olmamasıdır. Ayrıca İYM enerjisinin doğrudan
tekerleklere iletilmesi, sistem verimliliğini arttırır. Diğer
bir avantajı her iki motorun da anlık yüksek güçler için
boyutlandırılmamasıdır.
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Motor
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Grubu

Tekerlek

Şekil 2. Seri
konfigürasyonu

hibrid

elektrikli

araç

güç

sistemi

İçten yanmalı motorun tekerleklerle bağlantısının
olmaması, transmisyon kullanımı gereksinimini ortadan
kaldırır. %5-15 mertebelerinde olan transmisyon
kayıplarının seri hibrid elektrikli araçlarda olmaması
avantajlarından birisidir. İhtiyaç duyulmadığı anlarda
İYM’nin kapatılması bir diğer üstünlüğüdür. İYM’nin
sadece generatörü sürmek için kullanılması, İYM çalışma
noktasının optimize edilmesine olanak sağlar. Böylece
çevreye yayılan emisyonların en az seviyede tutulması
mümkün olmaktadır.

Transmisyon kullanım gereksinimi ve İYM çalışma
noktasının
optimize
edilememesi
PHEA’ların
dezavantajlarıdır. PHEA’larda tekerleklere iletilen itici
gücün halen büyük bir bölümü İYM tarafından
sağlanmaktadır. Bu oran 8:2 – 6:4 aralılığında
değişmektedir.
Bu iki hibrid konfigürasyonun birleştirilmesi ile
oluşturulan seri-paralel hibrid ve kompleks hibrid gibi
başka hibrid konfigürasyonlar da mevcuttur. Toyota
Prius’un da sahip olduğu seri-paralel hibrid elektrikli araç
konfigürasyonuna ilişkin güç sistemi konfigürasyonu
Şekil 4’te verilmiştir.
Motor
Sürücüsü
Akü
Grubu

SHEA’ların en büyük dezavantajı ise mekanik-elektrikmekanik enerji çevirim kayıplarıdır. İçten yanmalı motor
milindeki mekanik enerji, generatör ile elektrik enerjisine
çevrilirken, generatör iç direnç kayıpları oluşur. Bu enerji
daha sonra motor tarafından mekanik enerjiye
dönüştürülürken, motor ve kontrolör verim kayıpları
ortaya çıkar. Bir diğer dezavantajı ise tahrik motorunun
maksimum yükü karşılayacak şekilde seçilmesidir.
Paralel hibrid elektrikli araç ise (PHEA) tahrik sisteminin
hibridleştirilmesidir. PHEA’ta hem İYM hem de elektrik
motoru araca itici gücü verebilir. Örneğin, düşük hızlarda
aracın elektrik motoru ile sürülmesiyle enerji daha verimli
kullanılabilir. Yüksek hızlarda daha iyi performans
alabilmek için İYM devreye girer. Araç tarafından ihtiyaç
duyulan güç, İYM’nin gücünden daha az ise elektrik
motoru İYM ile sürülür ve generatör olarak çalışarak
enerji depolama sisteminin şarj edilmesi sağlanır. Paralel
hibrid
konfigürasyonlardan
birisi
Şekil
3’te
görülmektedir.
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Şekil 4. Seri-paralel hibrid elektrikli araç güç sistemi
konfigürasyonu
3. HİBRİD ELEKTRİKLİ TAŞITLARDA (HET)
KULLANILAN ALT SİSTEMLER
HET güç sistemi, güç üretim sistemi, enerji depolama
sistemi, elektrik makinaları ve ilgili güç elektroniği
devrelerinden oluşmaktadır.
Günümüz çalışmaları, AC asenkron ve sabit mıknatıslı
makinaları elektrikli sürüş uygulamaları için uygun
alternatifler olarak kabul etmektedir. Anahtarlamalı
relüktans motoru da geleceğe yönelik diğer bir alternatif
olarak görülmektedir. DC makinalar, fırça ve kollektör
bakım gereksinimleri nedeniyle tercih edilmemektedir.

Motor Generatör
Akü
Grubu

Elektrik
Motoru

İçten
Yanmalı
Motor
Tekerlek

Şekil 3. Paralel hibrid elektrikli araç güç sistemi
konfigürasyonu

Sağlam yapısı, düşük üretim maliyeti ve az bakım
gereksinimi, elektrikli araçlarda asenkron makinaların
kullanımını arttırmıştır. Alan uyarlamalı kontrol gibi
modern kontrol teknikleri, asenkron motorların hızlarının
uygun bir biçimde başarılmasına olanak sağlamıştır.
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Tablo 1. Yakıt pillerinin karakteristikleri
PAFC
AFC
MCFC
150-210 60-100 600-700
Çalışma Sıcaklığı (°C)
Güç yoğunluğu (W/cm2)
0.2-0.25 0.2-0.3 0.1-0.2
Ömür(binsaat)
40
10
40
Maliyet (US$/kW)
1000
200
1000
Devreye alma zamanı(saat)
1-4
<0.1
5-10
Verim
36-45
>50
43-55

SOFC
900-1000
0.24-0.3
40
1500
43-55

PEMFC
50-100
0.35-0.6
40
200
<0.1
32-45 dolaylı
>50 doğrudan H2

DMFC
50-100
0.04-0.23
10
200
<0.1
-

Sürekli mıknatıslı motorlar yüksek verim, yüksek güç
yoğunluğu ve yüksek hızda çalışabilme özelliklerini bir
arada taşımaktadır. Ancak sürekli mıknatıslarla ilgili
güvenilirlik ve yüksek maliyet halen sorgulanmaktadır.

Pek çok farklı akü türü olmasına karşın, Tablo 2’de bazı
özellikleri verilmiş olan nikel metal hidrit (NiMH) ve
lityum iyon (Li-iyon) aküler elektrikli taşıtlar içerisinde
gelecekte yer alacak teknolojiler olarak görülmektedir.

Yakıt pilleri, geleceğin güç üretim sistemi olarak
görülmektedir. Temelde bir yakıtın kimyasal enerjisinin
doğrudan elektrik enerjisine çevrilmesi prensibine göre
çalışmaktadırlar.
Yakıt
olarak
hidrojen
ile
beslendiklerinde emisyon olarak yalnızca ısı ve su buharı
ortaya çıkmaktadır. Çeşitli türleri olmasına karşın, PEM
tipi olarak adlandırılan proton geçirgen zarlı yakıt pilleri,
göreceli olarak daha düşük çalışma sıcaklıklarına sahip
olması nedeniyle, elektrikli taşıt uygulamalarına yönelik
en önemli seçenek olarak görülmektedir. Tablo 1’de yakıt
pillerinin karakteristiklerine ilişkin bir tablo verilmiştir.

Tablo 2. Akü Karşılaştırma Tablosu
Özgül
Enerji Özgül
Güç Şarj Döngü
Oranı (Wh/kg) Oranı (W/kg) Sayısı %80
DOD*
PbA
30-45
150-400
300-550
NiMH 60-70
150-1300
800-1300
Li-Ion 90-130
250-1400
500-1200
* Deşarj seviyesi (Depth of discharge)

Günümüzde yüksek üretim maliyetleri, hidrojen üretim ve
depolama maliyetleri, yakıt pillerinin taşıtlarda
kullanımının yaygınlaşmasına engel olmaktadır. Ancak
önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında kullanımının artması
öngörülmektedir.
Öte yandan, klasik güç üretim metodu, elektrik
generatörleri, mekanik enerjiyi alarak elektrik enerjisi
üretir. Mekanik güç kaynağı olarak hafif taşıtlarda daha
sessiz olması nedeniyle benzin motoru tercih edilirken,
ağır taşıtlarda yakıt tüketimi göz önüne alınarak dizel
motorlar seçilmektedir. Tahrik sistemlerinde olduğu gibi
güç üretim sistemlerinde de yüksek hızlı asenkron veya
sürekli mıknatıslı makinalar kullanılmaktadır.
Elektrikli taşıt teknolojilerinin önündeki en önemli
problem enerji depolama teknolojileridir. Bugüne kadar
düşük özgül enerji ve güç yoğunluğu oranlarına rağmen
kurşun asit (PbA) aküler konvansiyonel taşıtlarda olduğu
gibi elektrikli taşıtlarda da en yaygın olarak kullanılan
enerji depolama sistemleri olmuşlardır. Güvenilirlik ve
zorlu çalışma koşullarına dayanabilme gibi özellikleri
bunun nedenleri olarak sayılabilir. Spiral sarım elektrotlu
AGM (absorvative glass mat) veya VRLA (Valve
regulated lead acid) gibi gelişmiş kurşun asit aküler 400
W/kg’a ulaşan özgül güç oranlarını sağlayabilmektedir.

NiMH ve Li-iyon aküler üzerindeki çalışmalar halen
devam etmektedir. Daha yüksek özgül enerji ve güç
yoğunluğu oranları, daha yüksek güçlerle şarj olabilme ve
uzun ömür gibi önemli özellikler vaat etmektedirler. Yeni
araştırma ve prototip projeleri özellikle NiMH akülerin
kısa süre içerisinde PbA akülerin yerini alacağını
göstermektedir.
Mekanik enerji depolama sistemi olan volan (flywheel) ve
elektriksel enerji depolama sistemi süper kapasitörler de
yüksek özgül güç ve düşük özgül enerji oranları
özellikleri ile anlık yüksek güç ihtiyacı gereksinimlerini
karşılamak amacıyla kullanım alanı bulabilmektedir.
4. ELİT-1 ELEKTRİKLİ TAŞIT PROTOTİPİ
TÜBİTAK-MAM ELİT-1 Elektrikli Taşıt projesinde,
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası üretimi olan DOBLO
marka taşıt hibrid elektrikli taşıta dönüştürülerek
Türkiye’nin ilk hibrid elektrikli taşıt prototipi
geliştirilmiştir. Bu proje ile ilgili araç ve önemli oranda
finansman desteği TOFAŞ A.Ş. tarafından sağlanmıştır.
ELİT-1 seri hibrid elektrikli taşıtta, bir elektrik motoru
tekerleri tahrik etmektedir. Şehir içi sürüş modunda,
elektrik motoru, sadece bataryalar tarafından sürülerek
sessiz ve emisyonsuz bir sürüş imkanı yaratmaktadır.
Aynı zamanda, günümüz araçlarında frenleme sırasında
kaybolan enerji, ELİT-1 hibrid elektrikli taşıttaki elektrik
motorunun rejeneratif frenleme yapması sayesinde geri

498

kazanılarak akülerde depolanmaktadır. Bir başka önemli
özelliği de şehir içindeki trafik sıkışıklıklarındaki bekleme
anında, elektrik motorunun çalışmasına ihtiyaç
duyulmamaktadır. Bu özellikler, taşıtta enerji tasarrufu
sağlamakta ve taşıtın verimliliğini arttırmaktadır. Ayrıca
prototipe hibrid özelliğini veren İYM ve generatör,
prototipin şarj istasyonlarına bağımlığını ortadan
kaldırmakta ve prototipin sürekli kullanımına fırsat
sunmaktadır.
Teknik açıdan incelendiğinde ELİT-1 seri hibrid tahrik
sistemi konfigürasyonunda bir elektrikli araçtır. İçten
yanmalı benzinli bir motor ve generatör seti bataryalar ile
birlikte elektrik motorunu çalıştırmaktadır. Tasarım
hedeflerinde şehir içi kullanımı ön plana alınan ELİT-1,
sessiz sürüş modunda kullanıldığında yalnızca bataryalar
ile 120 km menzile sahiptir. Yapılan test sürüşlerinde
hedeflenen tasarım hızı olan 96 km/saat azami hıza
ulaşılmıştır. Resim 1’de ELİT-1 görülmektedir.
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Resim 1. ELİT-1 prototip aracı
5. SONUÇ
Taşıtlarda kullanılmak üzere yeni enerji kaynaklarının
aranmakta olduğu bu dönemde, sunduğu üstün özellikler
ile elektrikli araç teknolojisi ön plana çıkmaktadır. Enerji
depolama sistemlerindeki gelişmenin tamamlanması ve
yüksek özgül güç ve enerji oranlarına sahip NiMH ve Liiyon akülerin üretimlerinin yaygınlaşması ve geleceğin
enerji üretim sistemleri olarak görülen yakıt pili
teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hibrid
elektrikli taşıtların markette aldıkları pazar payının
artması kaçınılmaz görülmektedir.
Çevresel duyarlılık ve petrole bağımlılığın düşürülmesi
gibi nedenleri göz önüne alan başta ABD olmak üzere
çeşitli
ülke
hükümetlerinin
elektrikli
taşıtlara
uyguladıkları vergi indirimi gibi desteklerde hibrid
elektrikli taşıtların yaygınlaşmasına yol açacaktır.
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Demir Bayka
S.Volkan Bayraktar
A.Korhan Binark
Mehmet Bozca
Rasim Bozkurt

275
257
397
35, 165
179
479
307

205
93, 287
321
283
23
265
75, 85

501

173
135
23

K
Zeliha Kamiş
İrfan Karagöz
Murat Karadeniz
M.İhsan Karamangil
A. Arslan Kaya
Fuat Kaya
Necmettin Kaya
Z.Gökay Kaynak
Ömer Kaynaklı
Tamer Kepçeler
Dursun Ali Kepenek
Osman Kipoğlu
Muhsin Kılıç
Ümit Kocabıçak
Emrah Koç
Ender Koç
İbrahim Korkmaz
Aydın Kuntay
Akın Kutlar
M. Akif Kütük

T
359
405
479
179
227
405
457
487
293, 299
257
265
463
293, 299
423
241
479
151
135
165
369

Necati Tahralı
F. Okan Tandoğan
Özgür Oğuz Taşkıran
Mustafa Tırıs
Aydın Tuncer
Levent Turhan
Okan Tür
S. Türkoğlu

U
M.Yalçın Ubay
Mehmet Uçar
Agah Uğuz
Tansel Ulusoy
Zafer Utlu

Sedat Ülkü
Y. Samim Ünlüsoy

Murat Yağan
Recep Yamankaradeniz
Nurettin Yavuz
Murat Yazıcı
Kubilay Yay
A. Murat Yıldırım
Nihat Yıldırım
Orhan Yıldırım
Ali Rıza Yıldız
Mustafa Yılmaz
Kurtuluş Yiğit
İbrahim Yüksel

23,29,159,165
93,101,189,265

345

Ö
Bilgehan Ögel
M. Mine Özcan
Reşat Özcan
E.F. Özdoğru
Eren Özsu
Ferruh Öztürk

431
439
113
227
495
457

P
M. Pekgüleryüz
Mehmet Poyraz

227
93

S
Cenk Sayın
Burak Sencer
Cem Soruşbay
Şeref Soylu
Ali Sürmen

471
415
29, 165
63
179

Ş
Remzi Şahin
Zehra Şahin
Doğan Şan
Arif Ş. Şener

247
205, 387

Y

O
S. Hakan Oka

487
447
345
113, 457
241

Ü

M
Rafig İ. Mehdiyev
Ata Muğan

257
199
35
495
199
495
495
227

55
75, 85
35
151

502

235
293, 299
327
247
275
45
369
431
457
463
321
359

