
1. GİRİŞ 

Günümüzde şehir içlerinde motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliği, bu 

araçların sayısının artması ile beraber yüksek bir çevre riski haline gelmiştir. 

Motosikletler için 97/24/AT Kısım 5 direktifi egzoz emisyon test şartları ve egzoz 

gazlarına getirilen sınır değerlerini içerir. Motosikletlerin şehir içi trafik ve şehir dışı 

trafiklerde yol açtıkları hava kirliliği miktarlarını kontrol altında tutmak esas 

alınmıştır. Bu değerleri ölçmek için emisyon kısmını gerçekleştirebilecek bir 

dinamometre ve bu esnada ölçüm yapabilecek bir gaz analizöre gereksinim vardır.  

Direktif kütlesel olarak bir egzoz içerisindeki kirleticilerin ( HC, CO ve NOx) belirli 

sınır değerlerini aşmamasını esas tutmaktadır. Böylelikle motosikletlerden 

kaynaklanan hava kirliliğinin minimize edilmesi amaçlanmıştır. Fakat bu testlerin 

yapılması yüksek maliyetli test analizörleri gerektirmektedir. Özellikle, gaz 

analizörlerin direktifin istediği şartlarda testi gerçekleştirebilecek özelliğe sahip olan 

kısmı emisyonu gerçekleştiren dinamometrenin 3 katı gibi daha fazla maliyete 

sahiptir. Bu yüzden direktifin istediği değerlere ulaşabilecek alternatif yöntemler ve 

daha ucuz maliyetli analizörlerle elde etme olanakları bu tezde araştırılmıştır. 
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2. EGZOZ EMİSYON DİREKTİFİ  

Bu direktif şehir içi motosiklet hareketlerinin standardını ve bu standart simülasyon 

esnasındaki gaz ölçüm standartlarını içerir. Ölçüm esnasında ortaya çıkan sonuçlara 

için ise sınır değerlerini gösterir. 

Direktifte iki tip deney bulunur. Tip I ve Tip II. Tip I deneyi trafiği yoğun kentsel 

alanda egzoz borusu emisyonunun ortalama değerinin kontrolünü ve Tip II ise 

rölantide egzoz borusu emisyonunun ortalama değerinin kontrolünü içerir.  

2.1 Egzoz Emisyon Direktifi Tarihçesi 

Avrupa Birliği’nde ilk olarak 17/06/1997 tarihinde yayınlanan 97/24/AT direktifinin 

5. kısmı ile yayınlanmıştır. Burada emisyon ile ilgili bütün genel koşullar ve yapılma 

usulleri belirlenmiştir. Ve emisyon değerleri (CO, NOx ve HC) için 2 adet sınır 

değerler belirtilmiştir. Bunlar Euro II ve Euro III tür. Euro II, 2003 yılında yürürlüğe 

girmiş olup Euro III ise 2006 ta yürürlüğe girmiştir. 

19/06/2002 tarihinde yayınlanan 2002/51/AT direktifi ile emisyon direktifinde bazı 

noktalar daha detaylandırılmıştır. Bunlar özellikle yakıtın belirlenmesi ve içeriği 

hakkında olup benzin için C1H1,85 ve dizel için C1H1,86 olarak kabul edilmiştir. 

Aynı zamanda testin akış şeması bugünkü halini almıştır. ( Bkn. Şekil 2.9 ) ve 

çevrimi gerçekleştirecek dinamometre özellikleri içinde bir takım koşullar 

getirilmiştir. Bu koşullar 2.3 başlığı altında izah edilmiştir. 

11.08.2003 tarihinde yayınlanan 2003/77/AT direktifi ile yeni değişiklikler olmuştur. 

Bunların en önemlisi motosiklet hazırlama kısmında coastdown katsayısının 

belirlenmesi ve buna göre şasi dinamometresinin ayarlanması olmuştur. Coastdown 

katsayısının belirlenme yöntemi ve ilgili formülleri bu değişiklikte tam olarak 

belirtilmiştir. Coastdown testi yolda yapılması gereken bir test olup motosikletin 
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aerodinamik direnç katsayısını ve teker yuvarlanma direnç katsayısını tespit etmek 

için yapılan bir testtir. Araç yolda (eğimsiz) ivmesiz olarak seyir halinde iken 

aşağıdaki fonksiyon ile aerodinamik ve yuvarlanma direnci ifade edilir. 

F = 0,5 ρhava Cw A V2 + fmg                                                                                                                      [ 2.1 ] 

Aynı direnç aşağıdaki fonksiyon ile şasi dinamometresine taşınabilir. 

                                                                                  [ 2.2 ]                                                                               

Burada a,b ve c katsayılarının hesaplanması ile aracın yol şartları şasi 

dinamometresinde simüle edilir. “ a”, aracın aerodinamik direnç katsayısını ve “c ve 

b” aracın yuvarlanma direnci katsayılarını ifade etmektedir. Buradan elde edilen 

katsayılar şasi dinamometresine girilir ve ona göre şehir içi çalışma çevrimi 

gerçekleştirilir. Böylelikle şehir içindeki araç hareketi çok büyük bir yaklaşımla 

simüle edilmiş olur. 

Yavaşlama (coastdown) zamanı belirlemede aşağıdaki hız adımları kullanılır.  

v < 60 km/h için ∆v = 5 km/h ve v ≥ 60 km/h için ∆v = 10 km/h olarak 

belirlenmiştir. 

Coastdown testinde kullanılacak sürücü içinde şartlar getirilmiştir. Sürücü ağırlığı 75 

kg ± 5 kg ve boyu ise 1,75 m ± 0,05 m olarak belirlenmiştir. Sürücü pozisyonunu test 

boyunca değiştirmemesi gerekliliği konmuştur.  

Coastdown zamanının ölçülmesi ise şu şekilde yapılmaktadır. Testin başlangıç hızına 

araç getirilir ve araç boşa alınır ve bitiş hızına kadar geçen süre kaydedilir. Ölçümün 

yapıldığı ortam rüzgarsız olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse test iki yönlü olarak 

yapılır ve ortalaması alınır. Ve zaman aşağıdaki denklemle hesaplanır. 

                                                                              [ 2.3 ] 

En az dört adet test yapılır ve ortalama zaman ise aşağıdaki formülle hesaplanır. 

                                                                              [ 2.4 ] 
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Testler istatiksel doğruluk altında yapılması gerekmektedir. Bu yüzden aşağıda izah 

edilen P katsayısı kullanılır. 

                                                                                        [ 2.5 ] 

Burada, 

t Tablo 2.1 de gösterilen katsayı 

s Standart sapma 

n Test sayısı 

Tablo 2.1 İstatiksel kesinlik katsayısı hesap tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket direnç kuvveti ise, yavaşlama ivmesi bulunarak, şu şekilde 

hesaplanmaktadır.  
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                                                                       [ 2.6 ]                              

Burada, 

m Sürücü ve ekipmanları da içerecek şekilde motosiklet kütlesi 

 Eşdeğer atalet kütlesi. Tahmini olarak yüksüz motosiklet kütlesinin %7’si 

Hareket direnç kütlesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.  

                                                                                       [ 2.7 ] 

Burada 

F Hareket direnç kuvveti rüzgar hızı direncini içerecek şekilde [ N ] 

f0 Yuvarlanma direnci [ N ] 

f2 Aerodinamik direnç katsayısı [ N/(km/h)2 ] 

f0 ve f2, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak standart ortam şartlarına düzeltilmek için 

belirlenir. 

 

Burada 

f*0 Standart hava koşullarında düzeltilmiş dönme direnci, Newton olarak 

Tt Ortam sıcaklığı, Kelvin olarak 

f*2 Düzeltilmiş aerodinamik direnç katsayısı [ N/(km/h)2] 

PT Atmosferik basınç [kPa]  
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K0 dönme direnci sıcaklık düzeltme faktörü 

Sonuçta şasi dinamometresi için olan hedef direnç kuvveti aşağıdaki şekilde 

belirlenir. 

                                                                                  [ 2.10 ] 

İmalatçı coastdown testine ihtiyaç duymayarak direk olarak direktifte verilen 

değerleri tercih edebilir. Tablo 2.2’de aracın kütlesine göre verilmiş tablodan 

yararlanarak yuvarlanma direnci ve Aerodinamik katsayı bulunabilir. 

 

Tablo 2.2 Yuvarlanma direnci ve aerodinamik katsayısı hesap tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı zamanda dinamometre ile ilgili hata payları da belirlenmiştir. Hata pay sınırları 

şu şekildedir. 

                                [ 2.11 ] 
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22.04.2005 tarihinde yayınlanan 2005/30/AT direktifi ile egzoz emisyon noktasında 

yenilikler gelmiştir. Bu değişiklik emisyon direktifi ile ilgili olmayıp Katalitik 

konvertör ile ilgilidir. Artık bir araç tipi için katalitik konvertör ayrı bir teknik ünite 

olarak değerlendirilmiş ve bunun için gereken şartları belirlemiştir. Böylelikle 

motosikletten bağımsız olarak katalitik konvertörlere de belirli bir şartlar 

getirilmiştir. 

2.2 Tip I Deneyi Çalışma Çevrimi 

Deney sırasında trafiği yoğun kentsel alandaki motosikleti simüle edebilmek için 

standart bir çalışma çevrimi direktif tarafından belirlenmiştir. Bu çevrim; ivmelenme, 

sabit hız ve yavaşlama safhalarını içeren standart bir çevrimdir. Çevrimin Hız-Zaman 

grafiği Şekil 2.2’de ve tablosu ise Tablo 2.3’dedir.  

 

Şekil 2.1 Çalışma Çevrimi Hız Zaman Grafiği 
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Tablo 2.3 Dinamometre üzerindeki çalışma çevrimi 

Çalışma Çalışma Safha Hızlanma ivmesi Hız          Her   safhanın    süresi Toplam Zaman Sürücü kumandalı vites kutusu için

sayısı (m/s2) (km/saat) (saniye) (saniye) (saniye) kullanılacak vites

1 Rölanti 1 11 11 11 6 saniye PM / 5 saniye K(1) 

2 Hızlanma ivmesi 2 1,04 0-15 4 4 15

3 Sabit hız 3 15 8 8 23

4 Yavaşlama ivmesi -0,69 15-10 2 25

Yavaşlama ivmesi , 4 5

5 -0,92 10-0 3 28 K(1)

kavrama ayrı

6 Rölanti 5 21 21 49 16 saniye PM / 5 saniye K(1) 

7 Hızlanma ivmesi 6 0,74 0-32 12 12 61

8 Sabit hız 7 32 24 24 85

9 Yavaşlama ivmesi -0,75 32-10 8 93

Yavaşlama ivmesi , 8 11

10 -0,92 10-0 3 96 K(1)

kavrama ayrı

11 Rölanti 9 21 21 117 16 saniye PM / 5 saniye K(1)

12 Hızlanma ivmesi 10 0,53 0-50 26 26 143
13 Sabit hız 11 50 12 12 155

14 Yavaşlama ivmesi 12 -0,52 50-35 8 8 163

15 Sabit hız 13 35 13 13 176
16 Yavaşlama ivmesi -0,68 35-10 9 185

Yavaşlama ivmesi , 14 12

17 -0,92 10-0 3 188 K(1)

kavrama ayrı

18 Rölanti 15 7 7 195 7 saniye PM(1) 

(1)
PM : Vites boşta, kavrama faal halde

   K   :  Kavrama ayrı  

Bir çevrim 195 saniyedir. Bir deney boyunca 6 adet çevrim gerçekleşir. İlk iki adet 

ısınma çevrimidir. Ve son dört çevrim boyunca egzoz borusu gazları toplanır ve 

analiz edilir. Böylelikle 390 saniye boyunca motosiklet ısınırken arkadan gelen 780 

saniye boyunca ölçüm yapılır. Toplam çevrim süresi ise 1170 saniyedir. Çevrimde 

rölanti ( Hız sıfırken ) safhasında ki bekleme süresi PM ve K olmak üzere iki 

aşamalıdır. PM; vitesin boşta ve kavramanın ise faal halde olduğu safhadır. K ise 

kavramanın ayrı olduğu safhadır.  

Vites kutusunun kullanımında ise aşağıdaki noktalara göre belirlenir, 

• Sabit hızda, motor devri, azami hızın mümkün olduğu kadar % 50 ile % 

90’ı arasındadır. Bu hız birden fazla vitesle elde edilebiliyorsa, motosiklet 

bu viteslerin en yükseğinde deneye tabi tutulmaktadır.  

• Hızlanma ivmesi sırasında, motosiklet en yüksek hızlanma ivmesini 

sağlayacak vites kullanılarak deneye tabi tutulmaktadır. Bir sonraki daha 

yüksek vites, en geç motor devri anma azami güç çıktısının % 110’una 

ulaştığında devreye alınır.  
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• Yavaşlama ivmesi sırasında, bir sonraki daha düşük vites, motor sanal 

rölanti devrine ulaştığında ve en geç motor devri anma azami güç 

çıktısının % 30’una düştüğünde devreye alınır. Yavaşlama ivmesi 

sırasında birinci vites devreye alınmaz.  

• Otomatik vites kutusu ile donatılmış motosikletler en yüksek viteste 

(sürüş) deneye tabi tutulurlar. Hızlandırıcı, mümkün olduğu kadar, 

aktarmanın değişik vitesleri normal sırasıyla alabilmek amacıyla sabit bir 

hızlanma ivmesi elde edebileceği şekilde çalıştırılırlar.  

Çevrim boyunca takip edilmesi geren hızlar için toleranslar ise hız için  ± 1 km/h dir. 

Bu toleransın grafik olarak gösterimi Şekil 2.3’dedir. kat edilen mesafe için ise ± % 

2’ dir.  

 

Şekil 2.2 Test çevrimi hız toleranslarını gösterir grafik 
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Tez için yaptığımız deneylerde direktifte belirtilen şartları tam anlamıyla sağlayan 

bir şasi dinamometresi kullanılmıştır. Dinamometre özellikleri ileride izah edilmiştir. 

2.3 Dinamometre İle İlgili Şartlar 

2.1. başlığında tarif edilen çevrimi yapabilecek bir şasi dinamometresi 

gerekmektedir. İlave olarak dinamometre için aşağıdaki kriterler belirtilmiştir. 

• Merdanenin tahrik edilen her bir tekerlekle teması 

• Merdanenin çapı 400 mm den fazla olmalıdır. 

2.3.1 Deneyde Kullanılan Dinamometre 

Tez testlerinde kullandığımız dinamometremiz direktifin şartlarını tam anlamıyla 

yerine getiren bir şasi dinamometresidir.  

Dinamometre Özellikleri ise şu şekildedir; 

Tipi : MC100 

Marka : Tianbo 

Tambur 

• Çap : 265 mm 

• Genişlik: 250 mm 

• Hız : 0～160km/h 

• Maksimum ivcelenme / yavaşlama: 土0.5G 

• Ortalama aks yükü: 350kg 

• Dönme sayısı & Hız Aralığı : 0～1600d/dk.（ ～ ）0 160km/h  

Yükleme  ünitesi 

• Maksimum güç: 30kw 

Kontrol büyüklükleri 

• Sabit eşdeğer kütle : 120kg 

• Kütle simulasyon aralığı : 120~300kg 

• Kütle simulasyon metodu. Elektriksel 
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Güç Beslemesi 

• Güç kabini güç beslemesi: üç faz, 50Hz, 60kVA 

• Güç kabini güç beslemesi: tek faz, 220V,50Hz,16A 

Ön teker sabitleme ünitesi  

• İleri ve geri hareket aralığı: 1000~1600mm 

• İleri ve geri hareket metodu: manüel 

• Sıkma metodu: manüel 

Sensörler 

• Moment sensorü: eksenel torsiyon metodu, ortalama 300 Nm 

• Sıcaklık sensorü : Daldırma thermocouple, 1200  C 

Ölçüm özellikleri 

• Hız aralığı : 0~160km/h, Doğruluk :1% 

• Zaman ölçme hassasiyeti: 0.01s 

• Dinamometre gücü: 30kW 

• Üfleyici gücü : 15kW 

• Mesafe ölçme hassasiyeti : 0.01m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3 Test donanımı  ekranı görünüşü 
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Şekil 2.4 Test donanımı  genel görünüşü 

2.4 Egzoz Gazlarının Ölçümü 

Egzoz gazları içerisindeki bileşenlerin ölçümünde, miktarların belirlenmesi 

genellikle hacimsel konsantrasyonlar şeklinde olmaktadır. Egzoz gazları içerisindeki 

bileşenlerin miktarı, toplam gazların hacimsel oranı olarak belirtilmektedir. Test 

sırasında ölçülen hacimsel konsantrasyon değerleri ve egzoz gazlarına ilişkin 

değerler ( Debi, Sıcaklık, basınç v.b. ) bilindiğinde, bileşenlere ait özgül ağırlık 

değerleri kullanılarak kütlesel olarak emisyon miktarları hesaplanmaktadır. Ve 

çevrimler boyunca kat edilen mesafeye bölünerek değerler g/km olarak 

tanımlanmaktadır.  

Egzoz gazlarını ölçmek için egzoz gazlarının tamamı toplanır ve sabit bir hava debisi 

ile seyreltildikten sora numunesi alınır ve ölçüm yapılır. Gaz numunesini almak ve 

bunların hacimlerini ölçmek için olan tertibat, direktife göre, aşağıdaki şartları yerine 

getirmesi gerekmektedir. 
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Egzoz gazlarının tamamını toplayabilecek bir cihaz olmalıdır. Genel olarak 

atmosferik basıncı koruyan cihazlardır. Direktif ± 1,25 kPa geri basınç koşullarını 

sağlayan kapalı sistemleri de kabul etmektedir. Gazlar deney sıcaklığında gazın 

özelliğini bozacak bir yoğunlaşmaya izin vermeyecek şekilde toplanması 

gerekmektedir.  

Egzoz gazı toplama tertibatını egzoz gazı numune alma sistemine bağlayan 

paslanmaz çelikten bir tüp kullanılması gerekmektedir. Gazların bileşimini 

etkilemeyen ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen başka malzemelere de izin 

verilmektedir. 

Deney süresince, pompa girişindeki seyreltilmiş gazlara sıcaklık değişimi ± 5 0 C’ ye 

sınırlandırabilecek bir ısı eşanjörü gerekmektedir. 

Seyreltilmiş gazı emecek, değişik hassas sabitlikteki hızlarda çalışabilecek bir motor 

ile tahrik edilen bir yer değiştirme pompası (P1) gerekmektedir. 

Pompaya giren seyreltilmiş gazların sıcaklığını sürekli olarak kaydedebilecek bir 

cihaz gerekmektedir. 

Bir pompa, bir filtre ve bir akış sayacı kullanarak deney süresince seyreltme 

havasının sabit bir numunesini toplayabilen gaz toplama tertibatının dış tarafına takılı 

bir numune alma sondası (S3) gerekmektedir. 

Gerektiği durumlarda; bir filtre, bir akış sayacı ve bir pompa kullanılarak sabit bir 

akış hızında seyreltilmiş gazların karışımından numune almak için seyreltilmiş 

gazların akış yönünün tersine doğrultuda yer değiştirme pompasının önüne 

yerleştirilmiş bir numune alma sondası (S2) gerekmektedir.  

Torbalarda toplanan numunenin akışında bulunan katı parçacıkların filtrelenmesi için 

tasarlanmış olan ve sırasıyla S2 ve S3 sondalarının iki adet filtre (F2 ve F3) 

gerekmektedir. 

S2 ve S3 sondalarından numune almak ve Sa ve Sb torbalarını doldurmak için iki adet 

pompa ( P2 ve P3)  
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Torbalara gönderilen numunenin akışını düzenlemek için sırasıyla P2 ve P3 

pompalarına seri olarak bağlanan iki adet elle ayarlanabilen valf ( V2 ve V3 ) 

gerekmektedir.  

Numune akış üzerinde acil görsel kontroller yapılmasını sağlayan iki adet rotametre ( 

R2 ve R3 ) gerekmektedir. 

Seyreltme havası ve seyreltilmiş gazların karışımını toplamak için kullanılacak ve 

numunelerin normal akışını engellemeyecek kadar yeterli kapasitede sızıdrmaz 

numune alma torbaları gerekmektedir. Bu numune alma torbaları ya numune alma 

devresi üzerinde yada analiz devresi üzerinde deneyin sonunda hızlıca ve sıkıca 

kapatabilecek otomatik mühürleme cihazlarına sahip olmalıdır.  

Egzoz gazı karışımı seyreltme havası ve atmosfer arasındaki basınç farklılığını 

ölçmek için P1 pompasından önce basınç farklılık manometresi ( g1 ) gerekmektedir. 

Gaz akışına uygulanan basınç farkını ölçmek için P1 pompasından önce ve sonra 

basınç faklılık manometresi ( g2 ) gerekmektedir. 

Döner yer değiştirme pompası P1 tarafından yapılan devir sayısını saymak için bir 

devir sayacı gerekmektedir. Şekil 2.6’da direktife göre örnek bir gaz toplama sistemi 

şeması vardır. 

Direktifte bütün egzoz gazlarının toplanması yöntemi kullanılırken deneylerimizde 

aşağıda belirtilen gaz analizörle sürekli bir ölçüm yapılma yöntemi kullanılmıştır. 

Daha sonra analitik dönüşümler ile direktif şartlarına getirilmeğe çalışılmıştır. 
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Şekil 2.5 Egzoz toplama sistemi için örnek 

2.4.1 Karbonmonoksit ( Co ) Ölçümü 

CO miktarının ölçümünde kullanılan sistem Dağılmayan Kızıl Ötesi Işınlı gaz 

analizörüdür. Direktifte sadece bu yöntem ile olan analiz ediciler kabul edilmektedir. 

Kızıl ötesi ışınların, ölçümü yapılacak gazların içerisinden geçerken, farklı bileşenler 

tarafından radyasyon enerjisinin farklı oranlarda absorbe edilmesi prensibi 

kullanılmaktadır. Kızıl ötesi kaynak tarafından üretilen ışık ikiye ayrılarak referans 

hücresi ve örnek gazlara ait hücre içerisinden geçip, detektör elemana ulaşmaktadır. 

İçerisinde ölçümü yapılmakta olan kimyasal bileşenlerden bulunmayan referans 

gazların absorbe ettiği enerji miktarı belirlenirken, diğer hücrede ise CO bileşeni 

farklı dalga boylarındaki kızıl ötesi ışından enerji absorbe etmektedir. Bundan 

yararlanarak detektör elemanında, referans ve ölçüm hücrelerinden absorbe edilen 

enerji miktarı farkı elektriksel akıma dönüştürülerek kalibre edilmekte ve CO’ nun 

konsantrasyonu cinsinden ölçüm yapılmaktadır. Diğer absorbe edici kaynakların 

etkisini önlemek amacı ile kaynaktan çıkan ışık, gerekli dalga boylarında çalışmak 

Seyreltme Havası  Sondası 

Seyreltilmiş gaz sondası 

 Seyreltme havasını 
toplamak için torba 

 

Seyreltilmiş gaz numunesinin 

toplam hacminin ölçülmesi 
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üzere filtreden geçirilmektedir. Ayrıca ışık kaynağı periyodik olarak bir kesici 

tarafından saniyede yaklaşık 10 kez kesilip açılmaktadır. Bu durumda, birim 

zamandaki miktarı belirleyecek şekilde periyodik olarak enerji absorbsiyonu 

sağlanmakta ve sonuçta bu miktar ölçülmektedir. 

Yaptığımız deneyler, yukarıdaki izahta bahsedilen ölçme yeteneğine sahip gaz 

analizörü ile gerçekleştirilmiştir.  

2.4.2 Hidrokarbon ( Hc ) Ölçümü 

HC miktarının ölçümünde kullanılan yöntem, alev iyonizasyon detektörü ile yapılan 

ölçümdür. Direktif sadece bu yöntem ile HC’nin ölçümünü kabul etmektedir. 

Bu sistem H2 – O2 alevinden oluşmaktadır. Burada H2, O2 ve inert gazlardan 

meydana gelen karışım iyonlardan arınmış durumdadır. Bu alev içerisine HC’lar 

eklendiğinde, eklenen miktara orantılı olarak iyon akısı artmaktadır. Alevdeki bu 

iyonizasyon miktarının ölçümü de HC konsantrasyonunu belirtmektedir. Temel 

olarak alev iyonizasyon detektörü, H2 – O2’ den oluşan bir difüzyon alevdir. Sisteme 

uygulanan polarizasyon akımı sonucu sağlanan elektrostatik alan içerisinde, HC’ların 

eklenmesi ile oluşan pozitif iyonlar kolektöre, negatif iyonlar ise aleve doğru giderek 

iki elektrot arasında iyonizasyon akımı oluşturmaktadır. Bu akım, alevin içindeki HC 

miktarı ile doğru orantılıdır. Böylece doğru akım yükselticisinden geçirilerek, HC 

konsantrasyonu cinsinden kalibre edilmiş çıkış elde edilir. Alev sıcaklığını azaltmak 

için saf hidrojen yerine inert gazlarla karıştırılmış hidrojen kullanılmaktadır.  

Yaptığımız deneyler yukarıda izah edilen yöntem ile ölçen cihaz ile değil 

Dağılmayan Kızıl Ötesi Işınlı gaz analizörü kullanılmıştır.  

HC’ların dağılmayan kızıl ötesi ile ölçümü mümkündür. Ancak doymuş ve 

doymamış karbon-hidrojen moleküllerinin kızıl ötesi ışın absorbe etme yetenekleri 

farklı olmaktadır. Kullandığımız analizör ile yapılan ölçümlerde sadece doymuş 

hidrokarbonlar ölçülmüştür. Ölçülen heksan tarafından sağlanan absorbsiyon miktarı 

olmaktadır. 
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2.4.3 Azotoksitlerin ( Nox ) Ölçümü 

NOx ölçümü için kullanılan yöntem kimyasal ışın yöntemidir. Bu yöntemde, ana 

prensip NO ile ozon reaksiyonu sonucu oluşan uyarılmış NO2’nin, uyarılmamış 

duruma dönüştürülmesi sırasında açığa çıkan foton enerjisi miktarının ölçümü 

sonucu NOx miktarının belirlenmesidir. Bu enerji miktarının ölçümü ile buna karşı 

gelen NO2 miktarı belirlenip, böylece başlangıçtaki NO miktarı da belirlenmiş 

olmaktadır. Örnek gaz içerisinde mevcut NO2’ nin ölçümünde ise, gazlar ısıtılarak 

NO2/NO dengesi, NO yönüne çevrilir. Yaklaşık 305 0 C değerinde % 90 değişim 

sağlanmaktadır.  

Deneylerimizde NOx bileşenleri ölçülmemiştir. 

2.4.4 Deneyde Kullanılan Gaz Analizör 

Gaz analizör, HC ve CO yü ölçmek üzere tasarlanmıştır. HC ve CO’yu dağılmayan 

kızıl ötesi ışın yöntemi ile ölçen bir gaz analizördür. 

Gaz analizör özellikleri: 

Tipi    : NHA-200 

Markası    : Nanhua 

HC birimi   : ppm  

HC ölçün aralığı  : 0 ~ 10000 ppm (10-6) n-heksana denk 

CO birimi   : % 

CO ölçüm aralığı  : 0 ~ 10 % (10-2) 

Hassasiyet   : 0,01 

Atmosferik basınç   : 860 hPa ~ 1060 hPa 

Devir ölçme aralığı  : 300 rpm ~ 8000 rpm 
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Müsaade edilen hata payları :  

CO için : ± % 0,06 mutlak hata ve ± % 5 izafi hata 

HC için : ± 12 ppm mutlak hata ve ± % 5 izafi hata 

Tekrarlanabilirlik  : belirtilen mutlak hata paylarının ½’sinden az 

 

Şekil 2.6 Gaz Analizörü 

 

 

Şekil 2.7 Gaz analizörü ekipmanları 

 

 

1. Gövde    2. Yazıcı    3. Kısa boru    4. Ön Filtre    

5. Örnekleme borusu  6. Prob   
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2.5 Tip I Deneyi 

Tip I deneyi aşamalara sahiptir. Şekil 2.9’da izah edildiği gibi. Toplamda 3 deneye 

kadar yapılabilmektedir. İlk deney esnasında elde edilen emisyon miktarları sınır 

değerin 0,7 katından daha düşük ise deney tek seferde kabul edilir ve ilave deney 

yapılmaz. Eğer ilk deneyde elde edilen emisyon miktarları sınır değerin 1,1 katından 

daha fazla ise ikinci deneye gerek kalmadan motosiklet reddedilir.  

Eğer üstteki iki şart sağlanmıyorsa ikinci deney yapılır.  V11 ≤ 0,86 L ve V11 <  L 

ve V11 + V12 < 1,70 L şartları sağlanıyorsa motosiklet kabul edilir. Eğer sağlamıyorsa 

V12 > 1,10 L veya V11 ≥  L ve V12 ≥ L şartını sağlayıp sağlamadığına bakılır. Eğer bu 

şart sağlanıyorsa motosiklet reddedilir.  

Eğer bu şart da sağlanmıyorsa üçüncü deney yapılır. İlk olarak V13 > 1,10L olma 

şartına bakılır eğer sağlıyorsa reddedilir. Değilse V13 ≥  L ve V12 ≥  L veya V11 ≥ L 

şartına bakılır. Bu şart sağlanıyorsa motosiklet reddedilir. Eğer sağlamıyorsa son 

olarak (V11 + V12 + V13)/3> L şartına bakılır ve sağlıyorsa motosiklet kabul edilir ve 

sağlamıyorsa motosiklet reddedilir. Aşağıda Şekil 2.8’de Tip I Deneyindeki bütün 

sistemin bir görünüşü vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 Tip I deneyindeki Sistem Görünüşü 
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evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

evet

hayır

Bir Test

V11 ≤ 0,7 L Kabul Edilir.

V11 > 1,10 L

İki Test

V11 ≤ 0,86 L
ve V11 <  L

ve V11 + V12 < 1,70 L

V12 > 1,10 L
veya V11 ≥  L

ve V12 ≥ L

Üç Test

Kabul Edilir.

V11 <  L
ve V12 <  L
ve V13 < L

Kabul Edilir.

V13 > 1,10 L

V13 ≥  L
ve V12 ≥  L

veya V11 ≥ L

(V11 + V12 + V13)/3>L Kabul Edilir.

Red Edilir

 

Şekil 2.9 Tip I deneyi akış şeması 
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3.  SONUÇLARIN ANALİTİK DÖNÜŞÜMÜ 

Bulunan sonuçların direktifteki sonuçlarla mukayese edilmesi için çeşitli dönüşüm 

hesapları yapmak gerekmektedir. Çünkü burada bulunan değerler ppm ve % 

cinsindendir. Direktif ise km deki toplam kirletici kütlesi ile hareket etmektedir.  

Kilometre başına gaz kütlesini bulmak için gerekli olan denklem şu şekildedir; 

Bir t anı için; 

-6C10VM ρ=                                                                                                    [ 3.1 ]                                                            

Burada; 

M Emisyon miktarı [g] 

V  Hacim [lt.] 

ρ  Özgül ağırlık [g / lt.] 

ρ CO CO’nun özgül ağırlığı [1,25 g/lt.] 

ρ HC CO’nun özgül ağırlığı [0,62 g/lt.] 

C Konsantrasyon [ ppm ] 

burada bir ∆t zaman adımı için toplam egzoz gazı hacmini hesaplamak için 

tη
120

nV
V V

H ∆=                                                                                                [ 3.2 ] 

denklemi kullanılır. Burada; 

n Dönme sayısı [d/dk.] 
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VH Strok hacmi [ lt. ] 

ηV Volümetrik verim [ Bu motosiklet için 0,75 dir.] 

∆t Zaman aralığı [ s ] [ 2 saniyedir.] 

V’yi ilk denklemde yerine koyarsak, 

6-HV ρC.10
120

nVη
M =                                                                                            [ 3.3 ] 

şekline dönüşecektir. Burada düzenleme yaparsak,  

120

ρC.10nVη
M

-6
HV=                                                                                             [ 3.4 ] 

şeklinde olacaktır. 

Toplam bir çevrim boyunca bu işlemi hesaplamak istersek, Mi bir (i) zaman adımı 

için bulunan emisyon olmak üzere 

         n  

M = ∑ Mi  ∆t                                                                                                      [ 3.5 ] 

         i=1  

şeklinde olacaktır. 

Burada, toplam çevrim süresi 

         n  

      ∑ ∆t =  195 s’dir                                                                                        [ 3.6 ]                                 

         i=1  

sonuçta bulunan M değerini çevrim boyunca kat edilen mesafeye bölerse 

Md= M / l şeklinde olur.  

Burada 



 23

Md Alınan yol başına emisyon miktarı [ g/km ] 

l Mesafe [km] [ Bu değer dinamometreden okunmaktadır] 
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4. MOTOSİKLETLERDE EGZOST EMİSYONU DENEYSEL ÖLÇME 

YAKLAŞIMI UYGULAMASI 

4.1 Testin Tanıtımı 

Yukarıdaki belirtilen test dinamometresi üzerinde motosikletler Tip I deneyi  

çevrimine tabi tutulmuştur. Bu esnada her üç saniyede bir olmak üzere egzoz gazının 

HC ve OC değerleri ölçüldü ve motosikletin çevrim boyunca yaptığı kilometre ve hız 

değerleri sistem tarafından kaydedildi. Yapılan testlerde, egzoz değerleri her 2 

saniyede bir alındı.  

4.2  Deneyde Kullanılan Motosikletler 

Burada kullanılan motosikletlerin 97/24/AT Kısım 5’e göre egzoz emisyonlarını 

bildiğimiz ve daha önce bu testi yapılmış motosikletler üzerinden yapıldı. Bu 

motosikletlerde teste girdikleri aksesuarların aynı olmasına dikkat edilerek olası 

değer kaçıklığına yol açmamasına dikkat edildi. 

Motosikletlerin teknik özellikleri aşağıdadır; 

Kanuni Speedy 

• Motor : 1Silindir.4Zaman 

• Silindir Hacmi : 124 cm3 

• Silindir Çapı ve Strok : 52,4x57,8 mm 

• Sıkıştırma Oranı : 9,2/1 

• Maks. Güç : 7,48HP/7500±375d ./dk 
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• Maks. Tork : 7,6Nm/5500±275d/dk 

• Soğutma Sistemi : Hava 

• Çalıştırma : Elektrikli/Pedal 

• HC değeri : 0,20 g/km 

• CO değeri : 2,99 g/km ve 0,9 % hacim 

• Yağlama Tipi : Yağ pompası 

• Ateşleme : CDI 

• Akü : 12v/6Ah 

• Ön Süspansiyon : Teleskopik 

• Arka Süspansiyon : Helezonik tek yaylı 

• Yakıt Tankı Kapasitesi : 5lt. 

• Ön Lastik : 130/60-13 

• Arka Lastik : 130/60-13 

• Boyutları : 1830x670x1145 

• Ağırlığı : 105 kg 
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Şekil 4.1 Kanuni Speedy Görünüşü 

Kanuni Bobcat  

• Motor : 1Silindir 4 Zamanlı 

• Silindir Hacmi : 147,5 cm3 

• Silindir Çapı ve Strok : 57,5x57,8 

• Sıkıştırma Oranı : 9,4:1 

• Maks. Güç : 8,3 kW/7750 d/dk. 

• Maks. Tork : 11,4HP/6000 d/dk. 

• Soğutma Sistemi : Yağ soğutmalı 

• Çalıştırma : Pedal veElektrikli 

• HC değeri : 0,36 g/km 

• CO değeri : 2,86 g/km ve 1,69 % hacim 

• Yağlama Tipi : yağ pompası 

• Ateşleme : ElektronikCDI 
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• Akü : 12V/5A 

• Ön Süspansiyon : Teleskopik 

• Arka Süspansiyon : Hid.tek Amortisör 

• Yakıt Tankı Kapasitesi : 7,5 lt. 

• Ön Lastik : 120/60-13 

• Arka Lastik : 130/60-13 

• Boyutları : 1855x730x1170 

• Ağırlığı : 132kg 

 

Şekil 4.2 Kanuni Bobcat Görünüşü 

Kanuni Deer 152 

• Motor : 1Silindir 4 Zamanlı 

• Silindir Hacmi : 152.7 cm3 

• Silindir Çapı ve Strok : 58x57.8 mm 

• Sıkıştırma Oranı : 10.3 : 1 
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• Maks. Güç : 7.4 kW 

• Maks. Tork : 10,8Nm / 4500 d/dk. 

• Soğutma Sistemi : Su soğutmalı 

• Çalıştırma : Elektrikli 

• HC değeri : 0,30 g/km 

• CO değeri : 2,57 g/km ve 0,26 % hacim 

• Yağlama Tipi : yağ pompası 

• Ateşleme : Elektronik CDI 

• Akü : 12V/7A  

• Ön Süspansiyon : Hidrolik amortisör 

• Arka Süspansiyon : Gazlı arka amortisor 

• Yakıt Tankı Kapasitesi : 8 lt 

• Ön Lastik : 110/70-17 

• Arka Lastik : 110/70-16 

• Boyutları : 2030x680x1180 mm 

• Ağırlığı : 116 kg 
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Şekil 4.3 Kanuni Deer 152 Görünüşü 

4.3 Testler Ve Sonuçları 

4.3.1 Speedy İçin 1. Deneme Testi  

İlk teste Kanuni Speedy kullanılmıştır. Test ∆t = 2 saniye olacak şekilde yapılmıştır.  

Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.1’ gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.4’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.4 Kanuni Speedy 1. deneme testi sonuçları grafik gösterimi 

 

Tablo 4.1 Kanuni Speedy 1. deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,0771 15,8526 
Direktife göre ölçülen 0,2 2,99 

 

 

Şekil 4.5 Kanuni Speedy 1. deneme testi sonuçları ekran görünüşü 

4.3.2 Speedy İçin 2. Deneme Testi  

İkinci testte, ilk teste kullanılan fakat bütün ayarları ve parça değişiklikleri yapılan 

Kanuni Speedy motosikleti kullanılmıştır. Test ∆t = 2 saniye olacak şekilde 

yapılmıştır. 

Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.2’ gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.6’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.6 Ayarlanmış Kanuni Speedy deneme testi sonuçları grafik gösterimi 

Tablo 4.2 Ayarlanmış Kanuni Speedy deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,0774 15,3677 
Direktife göre ölçülen 0,2 2,99 

 

 

Şekil 4.7 Ayarlanmış Kanuni Speedy deneme testi sonuçları ekran görünüşü 

4.3.3 Speedy İçin 3. Deneme Testi  

Üçüncü testte, ilk teste kullanılan fakat bütün ayarları ve parça değişiklikleri yapılan 

Kanuni Speedy motosikleti tekrar kullanılmıştır. Test ∆t = 2 saniye olacak şekilde 

yapılmıştır. 
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Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.3’ gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.8’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.8 Ayarlanmış Kanuni Speedy tekrar deneme testi sonuçları grafik gösterimi 

Tablo 4.3 Ayarlanmış Kanuni Speedy tekrar deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,0968 16,1233 
Direktife göre ölçülen 0,2 2,99 

 

 

Şekil 4.9 Ayarlanmış Kanuni Speedy tekrar deneme testi sonuçları ekran görünüşü 
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3. teste yapılan testlerin tekrarlanabilirliğini ölçmek ve kıyas yapmak amaçlı 

yapılmıştır. 

 

4.3.4 Speedy İçin Yapılan 3 Deneme Testi Karşılaştırması 

Aşağıdaki grafiklerde Mhc ve Mco değerlerini gösterir grafik ayrı ayrı 

karşılaştırılmıştır. Aynı motosikletle gerçekleştirilen testlerde alınan sonuçlar ve elde 

edilen grafiklerden anlaşıldığı üzere testlerin gerçekleştirilmesi ve elde edilen 

sonuçlarda bir kararlılık olduğu gözlenmektedir. 
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 Şekil 4.10 Kanuni Speedy deneme testleri Mco sonuçları karşılaştırma grafiği 
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Şekil 4.11 Kanuni Speedy deneme testleri Mhc sonuçları karşılaştırma grafiği 

Bu üç teste çıkan CO ve HC test sonuçları ve referans değerler Tablo 4.4’tedir.  

Tablo 4.4 Kanuni Speedy deneme testleri karşılaştırma tablosu  

 Mhc Mco 

Referans Değer 0,2 2,99 

1. Test 0,0771 15,85 

2. Test 0,0774 15,36 

3. Test 0,0968 16,12 
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4.3.5 Deer 152 İçin 1. Deneme Testi 

İkinci model olarak Deer 152 kullanılmıştır. Test, ∆t = 2 saniye olacak şekilde 

yapılmıştır.  

Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.5’te gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.12’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.12 Deer 152 1. deneme testi sonuçları grafik gösterimi 

Tablo 4.5 Deer 152 1. deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,07834 10,072 
Direktife göre ölçülen 0,3 2,57 
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Şekil 4.13 Deer 152 1. deneme testi sonuçları ekran görünüşü 

4.3.6 Deer 152 İçin 2. Deneme Testi 

Deer 152 modeli ile yapılan test tekrar edilmiştir. Test yapılmadan önce Deer 152 

modelinde ayarlar gözden geçirilmiştir. Motosiklet gerekli ayarlamaları yapıldıktan 

sonra test edilmiştir. Test, ∆t = 2 saniye olacak şekilde yapılmıştır. 

Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.6’te gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.14’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.14 Deer 152 2. deneme testi sonuçları grafik gösterimi 

Tablo 4.6 Deer 152 2. deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,05 9,13 
Direktife göre ölçülen 0,3 2,57 
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Şekil 4.15 Deer 152 2. deneme testi sonuçları ekran görünüşü 

4.3.7 Bobcat İçin  Deneme Testi 

Üçüncü model olarak Kanuni Bobcat kullanılmıştır. Test, ∆t = 2 saniye olacak 

şekilde yapılmıştır.  

Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan test sonuçları Tablo 4.5’te gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara dayalı olarak grafiksel görünüş ise Şekil 4.16’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.16 Bobcat deneme testi sonuçları grafik gösterimi 
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Tablo 4.7 Bobcat deneme testi sonuçları  

 
g/km cinsinden 

 
HC CO 

Deneylerimizde ölçülen 0,0458 6,92 
Direktife göre ölçülen 0,36 2,86 
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5. SONUÇ 

Yapılan testler ve çıkan sonuçlar aşağıdaki iki başlık altında değerlendirilecektir. 

5.1 Co Sonuçları Değerlendirmesi 

CO ölçüm metodunun direktifteki gibi aynı olması göz ününde bulundurularak çıkan 

sonuçların test ölçüm metodundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Çünkü bütün 

modeller ve yapılan testler aynı yönde fazlalık gösterdiği gözlenmiştir.  

İlk model olan Speedy modelinde yapılan üç test, test ölçümlerinin sürekli aynı 

şekilde düzgün yapıldığını göstermektedir. Düzgün yapılan ölçümler sonucu CO 

değerleri olması gereken değerlerden sürekli olarak 4-5 kat daha fazla çıktığı 

gözlenmiştir.  

Daha sonraki model olan Deer 152 modelinde de yapılan 2 teste de CO değerleri 3,5 

- 4 kat daha fazla olarak çıkmıştır.  Deer modelinde yakaladığımız değerler de 

speedy modelinde yakaladığımız değerleri destekler biçimde olduğu gözlenmiştir. 

Deer 152 modelinin daha çımasının sebebi Deer 152 modelinin Speedy ye göre daha 

az yıpranmış olması olabilir. Çünkü test yapılan modeller sıfır modeller değil, 

fabrikanın kendi testlerinde de kullandığı belirli kilometre yapmış modellerdir.  

Üçüncü model olan Bobcat tamamen sıfır bir motosiklettir. Tek sefer test yapılmıştır. 

Yapılan testten anlaşıldığı üzere sadece  CO değeri olması gereken değerden sadece 

2,42 kat daha fazla çıktığı gözlenmiştir.  

Buradan anlaşılacağı üzere yapılan CO testleri direktife göre yapılan CO testlerinden 

3-5 kat daha fazla çıktığı gözlenmiştir. Ve ölçüm metodunun gazın tamamını 

toplama değilde sürekli ölçüm yapılmasından kaynaklanan sorunlardan 

kaynaklanmış olabilir. Kullandığımız ölçümler de kullandığımız kabuller ( 
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volümetrik verimi sabit kabul etmek v.b. gibi) ve test ölçüm cihazının doğruluğu gibi 

faktörlerden de kaynaklanan problemler gözlenmiştir. 

Direktife göre ölçüm maliyetinin çok yüksek olduğu düşünülerek aracın CO egzoz 

emisyon değerinin genel seviyesi hakkında fikir edinmek amaçlı olarak teste yapılan 

ölçüm metodunun kullanılabilirliği gözlenmiştir. Fakat kesin CO miktarları belirleme 

noktasında ölçüm metodunun hata verdiği gözlenmiştir. 

5.2 Hc Sonuçları Değerlendirmesi 

HC test sonuçlarından görüleceği üzere testlerde ulaşılan değerlerin olması gereken 

referans değerlerden 2 – 2,5 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir.  

İlk kullanılan model olan speedy nin yapılan üç testinde de bulunan değerlerin 

olması gereken referans değerlerden 2-2,5 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir.  

Daha sonraki model olan Deer 152 nin yapılan iki teste de HC değerinin olması 

gereken referans değerden 4-6 kat daha düşük olduğu gözlenmiştir.  

Üçüncü model olan Bobcat modelinin yapılan tek testinde HC değerinin olması 

gereken değerden 7,86 kat daha düşük çıktığı gözlenmiştir. Tezde izah edildiği üzere 

direktif HC ölçümü için Alev İyonizasyon Yöntemini öngörmektedir. Fakat 

testlerimizde dağılmayan kızıl ötesi ışınımla ölçümler yapıldığı ve ölçüm metodunun 

doymamış HC leri ölçemediği için elde edilen değerler CO ölçümlerinin aksine 

istikrar göstermediği gözlenmiştir. Elde edilen grafiklerden de HC nin ölçümünün 

Dağılmayan kızıl ötesi yöntemle istikrarlı olarak ölçülemediği gözlenmiştir. 

CO ölçüm sonuçlarında da izah edildiği gibi test ölçüm yönteminden kaynaklanan 

problemler HC ölçümünde de gözlenmiştir. 

HC değerlerinin ölçülmesinde kullanılan analizörün ve ölçüm yönteminin HC 

ölçümleri için baz alınamayacağı gözlenmiştir. CO ölçümlerindeki gibi de HC 

emisyon miktarı hakkında genel bir fikir alınamayacağı gözlenmiştir. 

 

 


