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ÖZET 

Dünyamızda gelişen teknoloji ile birlikte otomotiv teknolojiside bu gelişmelere ayak 

uydurarak devamlı olarak gelişmekte olan bir sanayi haline gelmektedir. Üretilen 

araçların günümüz şartlarına göre ekonomik olması müşteri açısındanda çok büyük 

önem kazanmaktadır, bundan dolayı son zamanlarda içten yanmalı motorlarda 

yapılan çeşitli uygulamaları görmek mümkün. 

İçten yanmalı motorların yakıt sarfiyatı öneminin yanında performanslarda ön planda 

tutularak yapılan çeşitli uygulamalarla aracın yakıt sarfiyatını düşürerek 

performansının artırılması amaçlanmaktadır, işte bu yüzden içten yanmalı motorlarda 

aşırı doldurma sistemleri kullanılmaktadır. Bu tezde oluşturulan aşırı doldurmalı 2.5 

Litre hacmindeki 4 silindirli bir motorun özellikle düşük devirlerdeki anında turbo 

boşluğunun kapatılabilmesi ve bu devirlerdeki tork değerlerinin artırılarak hem yakıt 

sarfiyatının düşürülmesi hem de aşırı doldurmalı motorumuzun performansının 

artırılması amaçlanmıştır. AVL BOOST yazılımı aracılığıyla yapılan simülasyon 

sonuçlarında 2.5 Litre hacmindeki motorun giriş basıncı ve yakıtı yükseltilerek 

özellikle motorun düşük devirlerinde hem efektif basıncı hem de tork eğrilerinin 

yükselmesi ile turbo boşluğunu kapatmış bulunuyor. Aynı zamanda da desteklenen  

motorun performansı 3.0 Litre hacmindeki bir diğer motor ile neredeyse aynı 

performansa ulaştığını yapılan simülasyon sonucu ile elde edilmiştir. Giriş basıncını 

artırarak motora fazladan hava göndererek yanmanın iyileşmesi sağlanıyor bu havayı 

da frenlerden açığa çıkan enerjiyi rejeneratif fren olarak bir hava deposuna 

dönüştürerek bu gereken hava temin edilmeye amaçlanmaktadır. 

Ayrıca Boost yazılımında yapılan motor çalışmalarından sonra elde edilen motor 

datalarını AVL CRUISE içinde bir ticari taşıt olarak FORD TRANSIT VAN TDCI 

datalarını, desteklenen 2.5 Litrelik ve 3.0 Litrelik motorları EUDC (Extra Urban 

Driving Cycle) ve UDC ( Europe City Cycle ECE-R15) şehir çevrimlerinde 
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koşturarak elde edilen yakıt sarfiyatı oranlarının desteklenen 2.5 Litrelik motorun 3.0 

Litrelik motora kıyasla iyi bir yakıt tasarrufu sağladığı saptanmıştır. 
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PERFORMANCE AND FUEL CONSUMPTION ANALYSIS OF A VEHICLE 

WITH REGENERATIVE PNEUMATIC ASSISTED TURBO CHARGED 

ENGINE 

SUMMARY 

Improving technology in our world recently is keeping pace also in automotive 

technology developments that is becoming an emerging industry. According to 

today's economic conditions customer requirements in terms of today‟s vehicles to 

be produced in very large economic gains importance, till recently due to internal 

combustion engines can be seen in various applications.  

Created in this thesis, the volume of excess fill 2.5 liter 4-cylinder turbo engine 

cavity closure, and this era, especially during low engine speeds and fuel 

consumption reduction by increasing torque values as well as attempt to increases the 

performance of the engine can over–fill.  

Through the software AVL BOOST volume of 2.5 Liter engine can access the 

simulation result, especially by raising fuel ratio and engine torque at low speeds and 

the effective pressure curves as well as raising the turbo boost at the same time the 

gap has closed, the performance 3.0 Liter engine can have the same performance  

with almost as other engine with the result that we have done has been received from 

the simulation that we have. By increasing the inlet pressure it will send extra air into 

engine and the energy that released from the brakes can provide air as regenerative 

braking with an air tank into which will give the air that intend to be.  

Also the data that we have obtained in the  AVL BOOST software, have given in a 

commercial vehicle in the AVL CRUISE as the data of the FORD TRANSIT TDCI 

VAN 2.5 Liter and 3.0 Liter motors that we have our EUDC (Extra Urban Driving 

Cycle) and UDC (Europe City Cycle ECE-R15) rush to the city cycles that have 

achieved a 2.5 Liter engine can have Boost our fuel consumption rates compared to 

the 3.0 Liter engine was a good fuel economy. 
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1.  GĠRĠġ 

Motorlar, yakıtların yanması sonucu açığa çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye 

dönüştürürler. İçten yanmalı pistonlu motorların kullanımı, son yıllarda çok 

yaygınlaştığından hava kirliliği, gürültü ve petrol rezervlerinin azalması gibi sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Yakıt rezervlerinin tükenmesi sorununa çözüm olarak yakıt 

tüketiminin azaltılmasına yönelik araştırmaların yanında bu yakıtların yerini alacak 

petrol kökenli olmayan alternatif yakıtların bulunması yönünde de araştırmalar 

yapılmaktadır [1, 2]. İçten yanmalı motorların çevreye olan etkileri de bu dönemde 

gittikçe daha önemli bir konu haline gelmiştir ve hemen her ülke tarafından taşıtların 

çevreye yaydıkları zararlı maddeler hakkında gittikçe daha sıkı kısıtlamalar içeren 

yönetmelikler uygulamaya konulmuştur (Şekil 1.1 ve Şekil 1.2) [3]. Euro emisyon 

standardları Avrupa Birliği bünyesinde geçerli olup, egzozdan çıkan zararlı gaz ve 

partikülleri, kademeli olarak ve belirli bir takvim içerisinde azaltma programıdır. 

Euro-3, Euro-4 ve Euro-5 normları; NO (azot oksit), CO (karbon monoksit), HC 

(hidrokarbonlar) ve partikül emisyonlarını kademeli olarak azaltmaktadır.  

 

 

ġekil 1.1 Avrupa dizel motor PM ve NOx emisyon standartları 
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ġekil 1.2 Avrupa benzinli motor PM ve NOx emisyon standartları [3] 

1.1 Ġçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Ekonomisinin ĠyileĢtirilmesi 

Motorlu taşıtların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli olan enerji 

bugün için büyük ölçüde petrole bağımlıdır. Bundan dolayı yakıt tüketimindeki hızlı 

artışa bağlı olarak yakıt temininde karşılaşılan güçlükler de giderek artmaktadır. 

Yakıt ekonomisini iyileştirmek için; motor, taşıt ve taşıtın kullanımı ile ilgili olarak 

birçok araştırmalar yapılmaktadır. Yakıt tüketimine etki eden parametrelerin motor 

ve taşıt kullanım şartlarına göre değiştirilmesi ile yakıt sarfiyatının azaltılmasına 

çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar sonucu yakıt ekonomisine etki eden şu 

faktörler göz önüne alınmıştır: motora ait parametreler; sıkıştırma oranı, hava-yakıt 

oranı, özgül yakıt tüketimi, motor taşıt uyumu, yakıt kalitesi, alev hızı, motor 

sürtünmesi, motorda kullanılan yardımcı sistemler, gaz değişim süreçleri, yanma 

odası tasarımı, motor bakımı ve ayarları, motordaki sistemlerin yönetim ve 

denetimleri. Taşıta ait parametreler; taşıt tasarımı, taşıt aerodinamiği, güç aktarma 

sistemleri, tekerlek ve lastikler, taşıt kütlesi. Taşıta etki eden hareket dirençleri; 

transmisyon direnci, ivme direnci, hava ve rüzgar direnci, tekerlek yuvarlanma 

direnci, yokuş direnci. Taşıtların çalışma şartlarının etkisi; ilk çalışma ve ısınma 

durumu, seyir çevrim karakteristikleri, taşıt performansı, çevre koşulları, yolların 

etkisi, bakım ve onarımların etkisi, taşıt sürücüsünün davranışı. Aşırı doldurma 

(süper şarj) (artan dolgu miktarına bağımlı olarak tork, güç ve verim artışı). Turbo 

şarjla % 20 kadar ekonomi sağlanabilmektedir. Motorun konstrüktif özellikleriyle 
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ilgili bir diğer faktör mekanik sürtünmelerin azaltılması ile ilgilidir. Aynı gücü veren 

düşük silindir sayılı motorlar daha ekonomiktir. Motorolarda ısı geçişi ile yakıt 

ekonomisi arasında yakın bir ilişki vardır. Değişken seyir koşullarında kullanılan bir 

taşıt motorunun soğutucu akışkan sıcaklığı da sürekli değişmektedir. Ancak bu 

değişken işletme koşullarında soğukta ilk hareket ile ısınma periyodunun, rölanti 

süresinin, negatif ivmenin ve durup-kalkma gibi belirgin bazı olayların etkisi daha 

fazla olmaktadır. Motorlarda en ekonomik çalışma fakir karışımla sağlanmaktadır. 

Maksimum güç alınması için ise zengin karışıma ihtiyaç vardır [4].  

1.2 Literatür Özeti 

Geçmiş çalışmalar incelendiğinde turbo beslemeli motorların performansını 

yükseltmeye yönelik pek çok proje yürütüldüğü ve bu projelerin bir kısmının 

patentler aracılığıyla tescillendiği görülmektedir.  

Örnek olarak yapılan patent taramalarında karşılaşılan Lorenz U.S. patent No. 

5,064,423 yanma için yardımcı bir hava kaynağını öngörmüştür. Yardımcı havanın 

motor tarafından tahrik edilen bir kompresör aracılığı ile depolanacağı ve gerekli 

olduğu durumlarda bir elektronik kontrol ünitesi aracılığı ile kullanıma dahil 

edileceği belirtilmiştir. [5] 

Karşılaşılan bir başka benzer geçmiş çalışma ise Weick U.S. patent No. 

3,673,796‟dir. Bu projede tariflenen ise motorun yükleme ve güç ihtiyacının 

elektronik sensörler tarafından tespit edilip değerlendirilmesi sonucu gerekli 

görüldüğü durumlarda motorun emme manifolduna dış kaynaklı hava zerk edilerek 

emme manifoldu basıncının yükseltilmesidir.[5]  

İncelenen bir diğer makale ise S. M. Shahed tarafından yazılmış ve „‟Hafif hibrit 

destekli turboşarjlı bir motorun analizi‟‟ altında yapılan çalışması var. Bu yazılan 

makalede normal emişli büyük hacimli bir motor torkuna kıyasla motor hacmini 

küçültüp uygun bir turbo yerleştirildiğinde turbo destekli motorun ulaşmış olduğu 

torkun normal emişli motora kıyasla daha yükseklere ulaştığı görülmüştür ve yakıt 

sarfiyatında yaklaşık olarak 16 – 18 % azalma olduğu saptanmıştır ancak motorun 

düşük devirlerinde turbo destekli motorun torku normal emişli motorun torkuna göre 

turbo boşluğu nedeniyle daha düşük olması ise ayrı bir inceleme konusu olmuştur. 

Ayrıca S. M. Shahed motor hacmini küçülterek turboya hafif bir elektrik motoru ile 
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özellikle 1200 – 1400 dev/dak aralıklarında 2 kW‟lık bir güç ile destekleyerek bu 

düşük devirlerde küçük hacimli motorun normal emişli büyük hacimli motora kıyasla 

daha yüksek tork değerlerine ulaşacağını göstermektedir [6,7,8,9].  

Bu konu üzerine yapılan çalışmalardan bir diğeri ise S. Trajkovic tarafından yazılmış 

„‟Pnömatik hibrit araçlar‟‟ doktora tezinde de büyük bir Scania motorunun pnömatik 

hibrit motoru gibi çalışmaya dönüştürülmesi amaçlanmış ve motor pnönamtik hibrit 

olarak çalıştığı esnada önceden depolanan basınçlı havayı kullanması (kompresör 

modu) ile motorun hızlandığı durumlarda basınçlı hava üretimi için motor iki 

zamanlı bir kompresör olarak kullanılabilir ve böylece basınçlı hava üretilmiş olur 

(kompresör olarak kullanılabilir motor modu) [10]. 

Ancak gerek Lorenz U.S. patent No. 5,064,423‟de; gerek Weick U.S. patent No. 

3,673,796‟da gerekse de S. M. Shahed makalesinde turbo besleme ünitesiyle beraber 

çalışan bir yardımcı hava besleme ünitesinden bahsedilmemiştir. Bunun yanı sıra da 

ihtiyaç duyulan yardımcı basınçlı hava deposunun doldurulması için frenleme anında 

atıl durumda bulunan enerjinin kullanılacağı belirtilmemiştir [5,6]. 

Bu proje kapsamında hedeflenen ise turbo besleme sistemlerini iyileştirirken bundan 

önceki projelerde ortaya çıkan boşlukları ve sorunları ortadan kaldırmaktır. Bu  

hedefe ulaşmak için frenleme anında taşıtın atıl durumda bulunan enerjisinden 

faydalanılarak çalıştırılan uygun bir kompresör aracılığıyla yüksek basınca 

dayanabilen bir depoda hava biriktirilmesi ve elde edilen bu yüksek basınçlı havanın 

motorun düşük devir seviyelerindeki çalışma koşullarında emme manifolduna zerk 

edilerek turbo boşluğunun ortadan kaldırılması öngörülmektedir. 

1.3 Tezin Amacı 

Bu tezin amacı, kullanılan araçlarda aşırı doldurma sayesinde çeşitli seyir 

çevrimlerine göre seçilen aracın içten yanmalı motor ve türbin karakteristikleri 

seçilerek düşük maliyetli, basit, kolay uygulanabilir bir model oluşturarak AVL 

yazılımı aracılığıyla kullanılan modelin yakıt miktarını azaltmak, türbinden daha 

fazla verim alabilmek, frenlerden harcanan enerjiyi tekrar kullanabilmek bu enerjiyi 

bir hava deposunda depolayabilmek ve motorun düşük devirlerde çalışırken ki turbo 

boşluğunu depolanmış olunan hava ile kapatabilmek, böylece hem motordan daha 

çok verim elde edebilmek hem çevreyi de zararlı egzoz atıklarından korumak 
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özellikle dizel motorlarında sağlanabilecek avantajları büyük oranda sunabilen ve 

aynı zamanda sağladığı yakıt tasarrufu ile maliyetini karşılayabilecek bir çözüm 

üretmek amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1 AĢırı Doldurma 

Motor silindirlerine daha fazla hava gönderilmesi, motorun tabii emişi yerine 

dışarıdan havanın pompalanması yoluyla sağlanabilir. Doğal emişli motorlarda 

silindir hacmi içerisine normal bir emme stroku sırasında, normal emilenden daha 

fazla hava vermeye, aşırı doldurma denilmektedir. Özellikle günümüz 

teknolojisindeki dizel motorlarında Turboşarj ile aşırı doldurma daha yaygın olarak 

kullanıldığından dolayı çalışmada özellikle bu konu üzerinde durulmuştur. Turbo, 

motora atmosferik basıncın üzerinde hava vererek yani cebri doldurum yaptırarak 

daha küçük hacimli motordan daha yüksek güç alınmasını sağlayan, hareketini egzoz 

gazının dışarı çıkma basıncından alan bir çeşit pompadır. Türbin ve kompresör 

olmak üzere iki adet pervaneye sahiptir. Türbin egzoz tarafında, kompresör emme 

tarafında yer almaktadır. Egzoz gazının çıkma basıncıyla dönen türbin aradaki 

bağlantı milinin yardımıyla kompresör pervanesini dödürür. Bu sayede motor 

silindirine önemli ölçüde artan bir hava girişi sağlanır. Turboşarj, egzoz gazı ile 

çalışan bir süperşarj olarak tanımlanabilir. Gücünü süperşarj gibi kayışlardan ve 

dişlilerden değil, egzoz gazının basıncından alır. Yanma odasında patlayan hava 

benzin karışımı, gaza dönüşerek egzoz sübaplarından egzoz manifolduna doğru itilir. 

Bu aşamada egzoza giden gazın basıncı, yol üzerindeki turbonun pervanesini 

döndürür ve bu yönlü pervane sayesinde gazın önemli bir kısmı türbine girer. Türbün 

basınçlı gazla dolduğu andan itibaren ters yöndeki kopresör pervane de basınçla 

dönmeye başlar. Gazı, basınçlı bir şekilde, dışarıdan alınan ve emme manifoltuna 

giren temiz havanın üzerine püskürterek motora giren toplam hava yoğunluğunu ve 

basıncını normalin yaklaşık %50 daha üstüne çıkarır. Bu da içeri giren havanın 

benzinle birlikte ateşlendiğinde çok daha şiddetli bir patlama gerçekleştirmesini 

sağlar. Tabi ki süperşarjda olduğu gibi, turboda da motor kompresyon oranı 

atmosferik motorlara göre daha düşük tutulmalıdır. Aksi takdirde yüksek basınçtan 

dolayı motor çabuk yıpranacak ve hatta çok zorlandığı durumlarda motorun patlama 

riski ortaya çıkacaktır. Turbo uygulaması, motorun pistonları ve gerekiyorsa diğer 

aksamının da uygun şekilde değiştirilmesi suretiyle yapılmalıdır [11].  
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Gücün %50‟lere varan artışına dayanma ihtimali zayıf olan şanzıman ve aktarma 

sisteminin de değiştirilmesi gerekebilir. Turbo motorlar kullanılırken dikkat edilmesi 

gereken bir başka husus ise otomobili yüksek devirlerde kullandıktan sonra motor 

stop edilmeden önce kısa bir müddet de olsa rölantide çalıştırılarak, türbünün 

boşalması ve soğumasına izin verilmesidir. Aksi takdirde gazın sirkülasyonu 

esnasında türbün boşalmadan bir miktar gaz içerde hapis olacak ve zaman içinde 

turboyu ciddi şekilde yıpratacaktır. Turbo uygulamasının motorda çok daha fazla yük 

ve yüksek ısılara yol açacağı ve bunun için intercooler uygulamaları veya diğer 

soğutma yöntemleri gerektiği unutulmamalıdır (Şekil 2.1). Ara soğutma ile motor 

gücünde %10-15‟lik bir artma tespit edilmiştir. Turbo uygulaması özellikle 

ülkemizdeki otomobil modellerinde süperşarjdan daha yaygındır. Bu uygulamanın 

bir çok zaman Avrupalı standart otomobillerde fabrika çıkışı uygulandığı da 

görülmektedir. Örnek olarak VW„nin 1.8 litre hacimli 125 beygir güç üretebilen 

motoruna uygulanan çok küçük türbünlü bir turbo ile 1.8T motorunun yarattığı ve 

150 beygir güç ürettiği bilinmektedir. Eski Honda Accord„larda kullanılan 2 litre 

motorlu 135 beygir güç üretebilen Honda motoru, Rover tarafından 220 coupe turbo 

ve Rover 620ti modellerinde güçlü bir turbo ile kullanılmıştır. Sonucunda 200 beygir 

güç üreten bir makine ortaya çıkmıştır [11]. 

 

 

ġekil 2.1 Ara soğutuculu aşırı doldurmalı içten yanmalı motor  [11] 
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2.2 AĢırı Doldurmanın Nedenleri, Üstün Ve Zayıf Yönleri 

İçten yanmalı pistonlu motorlarda güç, 

Ne = Vh × Pme × n                                                                                                 (2.1) 

Şeklinde motor strok hacmi (Vh), ortalama efektif basınç (Pme) ve dönme sayısı (n) 

ile orantılı olduğuna göre, motor hacmini büyütmeden efektif güç artırılmak 

isteniyorsa dönme sayısının veya ortalama efektif basıncın artırlması gerekir. Dönme 

sayısı motorlarda bugün 5000-7000 d/dak ile belli bir sınıra ulaşmıştır. Dönme 

sayısının artışı ile birlikte, yanma veriminin azalması (özellikle dizel motorlarında), 

volumetrik verimin düşmesi gibi problemlerin yanı sıra, piston biyel ve supap 

mekanizmalarındaki atalet kuvvetlerinin aşırı derecede artışı da çözünmesi gereken 

diğer problemler olarak ortaya çıkmaktadır. Piston-biyel mekanizmasına ait gidip-

gelen parçalarının atalet kuvvetlerinin en büyük değeri üst ölü noktada (ÜÖN) 

oluşur. Dönme sayısının artırılması yerine, aşırı doldurma yapılarak ortalama efektif 

basıncın artırılması, beraberinde gene çözümü gerektiren bazı problemler getirmekle 

beraber, bugünkü teknolojinin durumuna daha uygun bir yol olarak kendini kabul 

ettirmiştir. Aşırı doldurma ile silindir içine normal emme basıncının 1,5-4 katı kadar 

basınçla hava ve buna parallel olarak daha fazla yakıt gönderilerek birim hacimden 

alınan güç artırılmaktadır. Bu sırada en büyük sıcaklık ve basınçlar da arttığından 

motoru daha sağlam ve ağır yapmak ve nitelikli malzeme kullanmak gerekir. Ancak 

kazanılan güç artışı her zaman ağırlık artışının üstünde olmakta ve bir çok durumda 

birim güç başına maliyet kabul edilebilecek boyutlarda kalmaktadır. Örneğin, 3 litre 

strok hacmindeki 5 silindirli bir Mercedes Benz binek taşıtı dizel motorunda, daha 

1978‟lerde, aşırı doldurma sonucu %7‟lik ağırlık artışına karşı %43‟lük güç artışı 

elde edilmiştir. Yakıt tüketimindeki azalma ise %6 kadardır. Bugün, yüksek dönme 

sayılı taşıt benzin motorlarında ortalama efektif basınçlar 8-10 bar mertebesindedir. 

Aşırı doldurmalı dizel motorlarında ise 11-13 bar‟lık, hatta orta güçlü gemi 

dizellerinde 20 bar‟lık ortalama basınçlar, ömür açısından herhangi bir sorun 

yaratmadan kullanılabilmektedir. Aşırı doldurmanın en iyi uygulama alanı bulduğu 

yer küçük taşıt dizelleri olmuştur.  

Bunlarda aşırı doldurmasız olarak ancak 5-6 bar‟lık ortalama efektif basınçlara 

erişilebilirken, aşırı doldurmayla 8-10 bar‟a çıkılmaktadır. Ayrıca 4500-5000 

d/dak‟ya yükseltilen hızlar sayesinde 1,5-2 litre strok hacminde ve 50-90 BG‟nde, 
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küçük, hafif ve bu sınıftaki benzin motorları kadar ömürlü dizel motorları imal 

edilmektedir. Bu motorlar, şehir içi şartlarında, benzin motoruna göre %30, uzun yol 

şartlarında ise, %10-20 kadar daha ekonomik çalışmaktadır.  

Aşırı doldurmanın üstün taraflarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

1)  Aynı güç için daha küçük motor hacmi ve daha az silindir sayısı yeterlidir. 

Bu da mekanik verimde artış sağlamaktadır. 

2)  Aynı güce daha hafif bir yapı ile ulaşılır. 

3)  Egzoz turbini ile yapılan aşırı doldurmada bir çok durumda daha yüksek 

toplam verim elde edilir ve özgül yakıt tüketimi eğrisinde düzelme görülür. 

Verim artışı bir kaç yönden sağlanır; Gerçek çevrimin verimini yüksek 

tutabilmek için egzoz gazlarında bırakılması gerekli atık enerji daha sonra 

piston üzerinde pozitif iş yapacak şekilde kullanılmakta, bu nedenle çevrim 

verimi artmaktadır. Motor hacmi ve silindir sayısı azaldığı için ise mekanik 

verim yükselmektedir. Ayrıca, hava fazlalık kat sayısı her zaman büyük 

tutulabildiğinden, dizel motorlarında indike verim de artar. Ancak benzin 

motorlarında aşırı doldurma yapıldığında, vuruntu sınırını aşmamak için 

sıkıştırma oranı düşürüldüğünden, toplam verim de azalma olur. 

4)  Motor gücünün dış ortam basıncına (çalışma yüksekliğine) bağımlılığı çok 

azalmaktadır. 

5)  Soğutmaya giden ısı göreceli olarak azaldığı için soğutma sistemi 

küçülmektedir (%20 kadar). 

6)  Büyükçe motorlarda maliyette azalma mümkündür. 

7)  Egzoz emisyonunda iyileşme görülmektedir. Dizellerde hava fazlalık kat 

sayısı büyüdüğü, sıcaklıklar yükseldiği ve tutuşma gecikmesi azaldığı için 

CO, HC ve is emisyonunda düşme olur. Ancak daha yüksek çalışma 

sıcaklıkları nedeniyle NOx emisyonu artmaktadır. 

8)  Egzoz turbini ile tahrik durumunda egzoz susturucusunun da hacmi 

küçülmektedir.    

Bunlara karşın aşırı doldurma, bazı istenmeyen durumları da beraberinde 

getirmektedir: 
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1)  Basınç ve sıcaklıklar arttığı için mekanik ve termik zorlanmalar artmaktadır. 

Pistonun ve egzoz supabının soğutulması gerekebilir. Bu elemanlar için daha 

kaliteli malzeme kullanılmaktadır. Genel olarak daha dikkatli bir tasarım 

gereklidir ve bütün bunlar maliyette bir artış getirecektir. Ancak, büyük 

motorlarda malzemeden ve imalat masraflarından yapılan tasarruf bu maliyet 

artışını karşılıyabilir. 

2)  Taşıt motorlarında egzoz turbine ile tahrik durumunda, alçak dönme sayısı 

ve yüklerde, türbin performansındaki düşme nedeniyle, doldurucu gerekli 

doldurma basıncını sağlayamamaktadır. Bu bölgelerde ortaya çıkan kötü 

moment karakteristiği taşıtlar için istenmeyen bir durum yaratır. Aynı 

moment boşluğu taşıtın ivmelenmesi sırasında egzoz türbinin ataleti 

nedeniyle ortaya çıkmakatadır. 

Bu dezavantajlarına karşı, küçüklüğü, hafifliği ve basitliği nedeniyle taşıtlarda hemen 

tamamen egzoz turbini ile tahrik sistemi kullanılmaktadır [11]. 

2.3 AĢırı Doldurma Sistemleri 

Aşırı doldurmada, hava veya hava-yakıt karışımı kompresörde sıkıştırılarak silindire 

sevk edilir. Aşırı doldurma sistemleri; 

1.  Kompresörün hareket alma şekline, 

2.  Kompresörün tasarımına, 

3.  Aşırı doldurma sisteminin motora bağlanma şekline veya güç transfer 

metoduna, 

4.  Motor tipine, göre sınıflandırılabilir. 

 

I.  Kompresörün döndürülmesine göre sınıflandırmada; 

a.  Harici aşırı doldurma: Harici bir güç kaynağı ile (yardımcı motor, elektrik 

motoru). 

b.  Mekanik aşırı doldurma: Motor krank milinden tedarik edilen güçle. 

c.  Egzoz türbininin gücü ile: Egzoz turbo doldurma. 

d.  Kompresörsüz, basınç dalga makinesi (Comprex) ile: Sıkıştırma dalgalı aşırı 

doldurma, sistemleri sayılabilir. 
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II.  Kompresör tasarımına göre sınıflandırmada ise; 

a.  Pozitif yer değiştirmeli tip: Düz veya döner pistonlu (roots tipi üfleyiciler 

veya vida tipi) kompresörler, 

b.  Akış tipine göre: Radyal, aksiyal veya karışık akış tasarımlı aerodinamik 

kompresörler, olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. 

III.  Bağlanma şekli ve güç transfer metoduna göre sınıflandırmada; 

a.  Mekanik aşırı doldurma: Kompresör motor krank miline bağlanmış ve güç, 

motor krank milinden temin edilmekte olup, sistemde türbin 

bulunmamaktadır. 

b.  Turbo doldurma: Kompresör türbine bağlanmış, sistemde motor krank 

milinden bağımsız ve serbest dönen bir turbo kompresör mevcut olup, güç 

motor krank milinden alınmaktadır. 

c.  Diferansiyel birleşik motor: Kompresör, türbin ve motor krank milleri, bir 

planet dişli sistemi aracılığıyla mekanik olarak birbiriyle irtibatlandırılmış 

durumdadır. 

d.  Gaz jeneratörlü türbin motoru: Kompresör ve motor krank milleri mekanik 

olarak birleştirilmiş durumda olup, güç türbin çıkış milinden alınmaktadır. 

IV.  Motor tipine göre de; 

a.  Benzin veya dizel motoru, 

b.  İki veya dört zamanlı motorlar olarak sınıflandırılabilir.[12] 

 

 

ġekil 2.2 Aşırı Doldurmalı sistem [12] 
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2.4 AĢırı Doldurma Esasları ve ÇeĢitleri 

Aşırı doldurmada havanın basıncını ve yoğunluğunu arttırmak için bir kompresör 

kullanılır. Kompresör, iki şekilde tahrik edilir: 

1.  Motorun krank milinden hareket alınarak kompresör tahrik ediliyorsa, bu tip 

aşırı doldurmaya mekanik aşırı doldurma denir. 

2.  Eğer kompresörü döndürmek için egzoz gazlarının enerjisinden 

yararlanılıyorsa bu tip aşırı doldurmaya da turbo aşırı doldurma adı verilir. 

Turbo aşırı doldurmalı motorlarda, kompresör ve türbin kompakt halde 

bulunur ve turbo kompresör olarak isimlendirilir. Turbo aşırı doldurma 

sisteminin ana elemanları şunlardır: Türbin, kompresör, mil, yataklar ve 

yerleşim elemanları [13, 14]. 

Turbo doldurmanın, mekanik aşırı doldurmaya göre avantajı, kompresörün ihtiyacı 

olan enerji, krank mili yerine egzoz gazından sağlanır. Fakat türbin, egzoz sistemine 

bir akış sınırlaması getirir. Böylece egzoz manifold basıncı atmosfer basıncından 

yüksek olacaktır. Ancak bu basınç, emme manifoldu içindeki basınçtan hiçbir zaman 

için yüksek olmamalıdır. Şayet egzoz gazından yeterli enerji elde edilir ve bu enerji 

kompresör hareketine çevrilirse, kompresör basıncı, türbin giriş basıncından fazla 

olur ve verimli bir çalışma sağlanır [13]. Aşırı doldurma sonucu basınç, sıcaklık ve 

yoğunluk artar. Ancak dolgu havası silindire girmeden önce soğutulursa yoğunluğu 

daha da arttırılabilir. Bu da “intercooler” olarak isimlendirilen bir ara soğutucu ile 

gerçekleştirilir. Böylece aynı doldurma basıncı için daha fazla havanın silindir içine 

alınması sağlanmış olur. Şekil 2.3‟de turbo doldurmalı ve ara soğutuculu bir dizel 

motorunun çalışma şeması ve Şekil 2.4‟de ise aşırı doldurma uygulamaları 

görülmektedir. 
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ġekil 2.3 Turbo doldurmalı ve ara soğutuculu bir dizel motorunun çalışma şeması  

 

 

ġekil 2.4 Turboşarj kesiti [13] 
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ġekil 2.5 Aşırı doldurma uygulamaları [15] 

 

(a) Mekanik aşırı doldurma, (b) Turbo doldurma, (c) Motordan hareketli kompresör 

ve turbo kompresör, (d) İki kademeli turbo doldurma, (e) Turbo kompresörlü ve 

ikinci kademe türbin destekli motor, (f) Ara soğutuculu turbo kompresör.  

K-Kompresör, M-Motor, AS-Ara soğutucu, T-Türbin. 
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2.5 AĢırı Doldurmada Kullanılan Kompresörler 

Aşırı doldurmada kullanılan kompresörler genel olarak, 

a.  Pistonlu Kompresörler 

b.  Döner Kanatlı (Paletli) Kompresörler 

c.  Roots Tipi Kompresörler 

d.  Vida Kompresörler 

e.  Santrifüj Kompresörlerdir. 

 

2.5.1 Pistonlu tip kompresörler 

Motor pistonun alt yüzünden yararlanılarak çalışan veya öteleme hareketi yapan 

pistonlu tip olarak yapılırlar (Şekil 2.6). Pistonlu tip kompresörler dengesiz öteleme 

atalet kuvvetleri ve çıkış basıncında büyük periyodik dalgalanma oluşması nedeniyle, 

yüksek hızlı motorlar için uygun değildir. Çift etkili pistonlu kompresörlerde 

periyodik basınç değişimi farkı daha azdır. Düşük ve orta hızlı motorlarda yüksek 

aşırı doldurma basıncı sağlamak ve %70-75 mertebesinde verimle çalışmaları önemli 

bir avantajıdır. İşgal ettikleri hacmin turboşarj ünitesine göre daha fazla olması ve 

yaklaşık 2,2 kat daha ağır olması, taşıt motorlarında uygulanmamasının belli başlı 

sebepleridir [15]. 

 

 

ġekil 2.6 Pistonlu tip kompresör [15] 
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2.6 Turbo Kompresörler 

2.6.1 Turbo kompresör sisteminin amacı 

Silindirlerden atılan egzoz gazlarının genişleme sonundaki enerjileri bir gaz türbini 

vasıtasıyla mekanik işe dönüştürülür. Gaz türbininin mekanik enerjisi, miline bağlı 

bir kompresörü tahrik ederek, aşırı doldurma havasının sıkıştırılması sağlanır. 

Böylece optimal bir dolgu elde edilir. Bu şekilde türbin ve kompresör ünitesiyle 

sağlanan aşırı doldurma‟turboşarj‟olarak tanımlanır.Türbin ve kompresör ünitesinin 

toplam kütlesi motor kütlesinin %8'ini geçmez. Turboşarjlı motorlarda birim güç 

maliyetinin daha az olması ve %50'nin üstünde güç artışı sağlanması nedeniyle, 

otomotiv dahil geniş uygulama alanı vardır [16]. 

 

ġekil 2.7  Turbo kompresörün kesit görünüşü [17] 

Aşırı doldurmada yanma daha fazla hava fazlalık katsayısıyla gerçekleştiğinden 

egzoz gazlarındaki zararlı emisyon yüzdeleri azalır. Turboşarjlı motorlarda hız 

azalması, çevrim başına silindirden atılan egzoz gazlarının fazla değişmediği göz 

önüne alındığında, türbine giren egzoz gazlarının sıcaklıklarının düşmesine yol açar. 

Bu durum, türbin gücünü düşürür ve daha düşük güçle tahrik edilen kompresörün 

çıkış basıncı Pk'yı azaltır.  
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Turboşarj yönteminde aşırı doldurma basıncının motor hızına bu şekilde bağımlılığı, 

rezerv moment sağlanamaması nedeniyle motorun ivmelenmesini kötüleştirir. Aşırı 

doldurmanın etkinleştirilmesi için, egzoz supabı serbest kesitinin zamana göre 

değişim değerinin arttırılması için dizaynda özen gösterilmesi gerekir. εk>2 

şartlarında turboşarj yöntemiyle aşırı doldurma için, genelde iki egzoz ve iki emme 

supabı uygulaması yoluna gidilir. Mekanik ve termik zorlanmaların makul sınırlarda 

tutulabilmesi için 1,6-1,8 sınırlarında tutulmalıdır. εk >2-2,2 şartlarında, kompresör 

çıkışında hava soğutucu kullanılma yoluna gidilir. Yaklaşık olarak hava sıcaklığının 

10°C düşürülmesi yoğunluğu %3, aynı özgül yakıt sarfiyatı için gücü %3 

arttırmaktadır. Türbin çevresel hızı taşıt motoru uygulamasında 250-380 m/s 

arasındadır. Türbin rotor çapının artması türbin ünitesinin ataletini arttıracağından, 

bu durum motorun ivmelenmesini olumsuz etkiler. Bu nedenle türbin rotoru dış çapı 

küçük tutulur. Normal işletme şartlarında, türbin hızları 55000-80000 1/min arasında 

değişir [17]. 

2.6.2 Turbo kompresörün çalıĢma prensibi 

Turboşarjın çalışması, egzoz manifoldundan çıkan yanmış egzoz gazlarının 

enerjilerine bağımlı olarak değişir. Silindirden çıkan egzoz gazları, egzoz 

manifoldunun ağzındaki türbin bölümüne girer. Çevresel ve merkeze doğru daralan 

bir kanaldan geçen sıcak gazlar bir yandan genişlemek isterken, diğer taraftan 

daralmakta olan bu kanalda hız kazanırlar. Bu noktadan sonra gaz, türbin çarkının dış 

ucundan türbin odası merkezine geçerken kanatçıklara çarparak türbini yüksek bir 

hızla döndürür ve türbin ortasından egzoz borusuna geçerler. Türbin çarkı ve 

kompresör çarkı aynı mil üzerinde bağlı olduklarından aynı hızla dönerler [18]. 

Kompresörde hava filtresinden emdiği temiz havayı merkezden alır ve çark 

kanatlarıyla yüksek hızla çevreye savurur. 100.000 d /d‟ya erişebilen bir hızla dönen 

kompresör çark, havayı santrifüj kuvvetlerle ağırlık kazandırır ve merkezden 

çevresel kanada doğru fırlatır. Dış basınca göre yaklaşık iki misli basınca buradan da 

besleme borusu ile emme manifolduna girer. Emme supabının açılmasıyla beraber 

emme manifolduna yığılı bulunan basınçlı hava silindir içerisine dolar. Şekil 2.15‟de 

hava akış durumu gösterilmiştir. Santrifüj kompresör çarkının temel tipi eksen 

yönünde kıvrılmış kanatları bulunan levha biçimli bir mildir. Kanatlar döndükçe 

merkezden hava toplar, merkezkaç hareketi ile havayı dış kenardaki sarmal 
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kıvrımlardan oluşan bir difüzöre doğru iterler. Bu difüzör havayı yavaşlatarak kinetik 

enerjiyi basınç enerjisine dönüştürür.  

 

 

ġekil 2.8 Turboşarj‟da havanın akış şeması [18] 

Motorun hızı arttıkça egzoz gazlarını hacmi ve buna bağlı olarak ta hızları artar, 

böylece türbin üzerindeki etkisi de artmış olur. Turbo kompresör milinin 20.000 d/d 

ile 120.000 d/d arasında dönebilmesi mümkündür. Böylece hız arttıkça kompresörün 

bastığı hava miktarı ve buna bağlı olarak da motorun verimli beygir gücü de 

artmaktadır. Egzoz devresinde meydana gelebilecek basınç dalgalanmalarına 

önleyebilecek aynı anda egzoz yapmayan iki veya üçer silindirden oluşan gruplar 

oluşturulur. Böylece basınç dalgalanması önlenmiş olur. Pratikte doldurma işi için 

egzoz gazlarının enerjisinin %100‟ünden yararlanılamaz çünkü egzoz gazlarının 

gerek egzoz supabındaki gerekse türbindeki genişleme ve türbülans kayıpları oldukça 

büyük değerlere ulaşmaktadır. Egzoz supabındaki genişleme verimi ηgen=0.8, 

türbinin toplam verimi ηt= 0.7, doldurucunun toplam verimi ηd= 0.8 alınırsa, egzoz 

gazlarının toplam enerjisinin ancak %45‟i doldurma için hazır demektir. 

2.6.3 Turbo kompresörün yapısı 

Doldurucu egzoz gazlarının enerjisiyle çalışan bir türbin tarafından tahrik edilir. 

Santrifüj doldurucuya benzer olarak türbinde radyal veya eksenel tipte olabilir. 

Ancak doldurucuların, aksine radyal tipin yanında eksenel tip türbin oldukça sık 

kullanılmaktadır. Eksenel tipte çap küçüldükçe kanatlarla gövde arasındaki boşluk 
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toplam kanat alanına göre göreceli olarak büyümekte ve kaçaklar arttığı için verim 

düşmektedir. Bu bakımdan 150 mm‟den daha küçük çaplarda eksenel tip 

kullanılmaz. Büyük çaplarda ise, radyal türbin durumunda imalat ve mukavemet 

problemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle 300 mm‟den daha büyük çaplarda 

radyal tip kullanılmaktadır. Gerçekten radyal türbinler karışık kanat şekilleri 

nedeniyle daha çok döküm yoluyla imal edilmektedir. Bu bakımdan çap büyüdükçe 

iyi bir döküm kalitesi elde etmek ve azalan sayılar için ekonomik bir imalat 

gerçekleştirmek zorlaşmaktadır. Ayrıca radyal türbinlerin bütün gövdesi ısıya maruz 

kaldığı için çap büyüdükçe termik gerilmeler büyümektedir. Turboşarjın kısımları 

Şekil 2.9‟da görülmektedir [18]. 

 

 

ġekil 2.9 Turboşarjın kısımları [18] 

1- Türbin, 2- Kompresör, 3- Türbin mili,  4- Yataklar. 

 

2.6.3.1 Türbin 

Şekil 2.10‟da egzoz gazları, çevreden merkeze doğru daralan bir yoldan geçer 

böylelikle egzoz gazlarının hızları artmış olur. Artan bu hızla türbin kanatçıklarına ve 

bulunduğu mili döndürmeye başlar. 
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ġekil 2.10 Türbin ünitesi [18] 

Böylece, düşük türbin çarklar iki zamanlı motorlarda 400-500 °C, dört 

zamanlı motorlarda 800-1000 °C de egzoz gazları ile çalıştığından mutlaka 

özel alaşım çeliğinden yapılmalıdır. Bu malzemeler, çok sert olduğundan 

işleyerek imalat yerine döküm daha ucuz olmaktadır. Eksenel türbinlerde, 

yalnızca kanatlar sıcak gazlar ile temasta olduğundan, kanat ve ara disk farklı 

malzemelerden yapılıp, daha sonra bir araya getirilebilir. Çevre hızının çok 

yüksek olması sebebiyle kanatların ana diske bağlanmasında özel kaynak 

teknikleri ve şekil bağlantıları kullanılmaktadır. Radyal çark veya eksenel 

kanatçıklar için Nimonic A, in 713 C gibi malzemeler kullanılmaktadır. 

Eksenel çark kanatçıklarının çevresel titreşimlerini söndürmek için, 

kanatların dış uçlara yakın yerlerinden birer delik delinmekte ve bir tel, bu 

delikten çevresel olarak geçirilmelidir. Merkezkaç kuvveti etkisiyle deliğe 

yapışan tel, burada söndürücü bir sürtünme kuvveti doğurmaktadır. 

2.6.3.2 Kompresör 

Şekil 2.11‟de kompresör çevresel akışlı merkezkaç (santrifüj) tip olup, türbin miliyle 

dönen çarka sahiptir. Kompresör gövdesi genelde dökme demirden yapılır. Fakat 

alüminyum alaşımlı gövdeye rastlamak ta mümkündür. Kompresör bir çark ve 

gövdeden ibaret olup, helisel ve çevresel bir kanalı vardır. Kompresöre hava girişi 

kanatların merkezden havayı kapması ve çevresel aşırı bir hızla çıkış kanalına 

fırlatılması ile türbin çarkının her devrinde devam eden havanın helis kanalda bir tur 

yapıp çıkışı sırasında, genleşen ağza gelmesi sonucu hız düşer, buna bağlı olarak 

basınç yükselir. Bu kanal yapısı bu olayı gerçekleştirmek için şekillendirilmiştir. 
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ġekil 2.11 Kompresör ünitesi [18] 

Hava zerrecikleri A girişinden kompresör kanalıyla çekilip dakikada 100.000 devir 

yaptığı düşünülür ve B geçidinden fırlatılırsa hava zerreciklerinin bu derece hızlı 

çıkışı A girişinde basınç düşüklüğü meydana getirir. Böylece kompresöre daha fazla 

hava çekilmesine sebep olur. Çark malzemesinin sınırı olarak 100 saat içinde, yük 

altında % 0.2'lik uzamayı sağlayan gerilme kuvveti kullanılmaktadır. Malzeme 

olarak alüminyum alaşımları gerek hafiflik gerekse döküm ve işleme kolaylıkları 

yönünden uygundur. 400 - 500 m/s'lik çevre hızlarına kadar gelişmiş döküm 

metotları iyi netice vermektedir ve çok ekonomiktir. Daha yüksek hızlar için dövme 

ve sonra kanat profillerinin işlenmesi gerekmektedir. P2 / P1 = 4 oranlarına kadar   

(T2 = 150 – 200 °C) alüminyum alaşımları kullanılmaktadır. Bu sıcaklıklar üzerinde 

alüminyum mukavemetini hızla kaybettiğinden, çelik kullanılmaktadır [18]. 

2.7 Tahliye Valfi (Wastegate Valve) 

Tahliye valfi turbo şarj sisteminin bir parçasıdır (Şekil 2.12). Turbonun egsoz 

manifoldunun üzerine takılmıştır. Egsoz gazının miktarındaki artış, türbinin daha 

hızlı dönmesine dolayısı ile basma havasının aşırı şekilde artmasına neden olur. 

Sonuçta hava basıncı kontrolsüz bir şekilde artar ve aşırı miktarda hava silindirlerin 

içine sokulmaya çalışılır ve motor zarar görür. Tahliye valfi böyle bir durumu 

engeller. Hava basıncı belirli bir değere ulaştığında bir miktar egsoz gazının türbin 

kanatları arasından değil de doğrudan bir kanal vasıtası ile egzoz sistemine kaçması 

sağlanır. Böylece türbinin aşırı derecede dönmesi engellenir [19]. 
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ġekil 2.12 Tahliye Valfinin Şematik Resmi [19] 

2.8 Turbo BoĢluğu 

Turbo motorlu otomobillerde, gaza basıldıkça turbo panelleri çok hızlı bir şekilde 

döner, devir arttıkça dönme hızı da artar, gazdan ayağınızı çektiğinizde ise gaz 

kelebekleri kapanır ve turbonun basmakta olduğu hava kelebekte takılı kalır ve geri 

döner haliyle dönünce turbo panellerini durdurur o esnada gaza basıldığında, işte 

turbo panellerinin yeterli hava basması için hızlanması gerekmektedir, ama bu arada 

motor devri artmış olduğu için turbo panellerinin hızlanması vakit alır. Turbo 

boşluğu yahut turbo lag denen olay kısaca budur.  

2.9 Motor – Doldurucu Sisteminin Ana Büyüklüklerinin Belirlenmesi 

Burada istenilen, Ni indike motor gücüne bağlı olarak, sırayla, 

- ortalama indike basınç (pmi), 

- bu ortalama basıncı verecek olan yakıt debisi (my), 

- seçilecek hava fazlalık katsayısına bağlı olarak gerekli hava debisi (mh), 

- bunlara bağlı olarak doldurma basıncı (p2d) „ nin belirlenmesidir.  

Bundan sonra, basınç oranı ve hava debisi kullanılarak doldurucu ve türbin hesapları 

yapılabilir. 

Ortalama indike basınç silindir içinde ölçüldüğünden mekanik sürtünme kayıplarını 

içermektedir. Dönme sayısı dev/dak ile verildiğine ve  4 – zamanlı motorda, bir 

saniyede n/120 (=2x60) iş periyodu olduğuna göre, indike güç (silindir gücü): 
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                                                                                      (2.2) 

Bu ifade, pmi = N / m
2
 , VH = m

3
 , n = d/dak için geçerlidir. [20] 

2.10  4 – Zamanlı Motorda Hava Debisi ve Volumetrik Verim 

4 – zamanlı motorun hacimsel debisi (Qm), iki dönme sayısında bir emme 

yapıldığına göre, 

     (m3
 / sn)                                                                                      (2.3) 

 

olup, referans (0) şartlarına indirgenmiş kütlesel debi 

 

                                                                                                      (2.4)                                                 

 

olur. Referans şartları normal emmeli motorlarda atmosfer veya emme supabı giriş 

şartları, aşırı doldurmalılarda doldurucu çıkış şartları veya gene emme supabı girişi 

şartları olarak alınabilir. Silindir içinde ise referans şartlarından farklı şartlar 

bulunmaktadır. Bu nedenle kütlesel debi de referans şartlarındaki debiden farklıdır. 

Bu farklılık bir volumetrik verim tanımı ile ifade edilebilir. Volumetrik verim 

 

ηv =                                                                                                (2.5) 

 

şeklinde, m strok hacmindeki gerçek hava kütlesinin, referans şartlarına göre 

yazılmış hava miktarına (m0m) oranı ile tanımlanmaktadır. 

2.11 Volumetrik Verime Etkili Büyüklükler 

ηv =                                                                                (2.6) 

ifadesindeki VF / VH oranını daha açık yazarak volumetrik verim üzerinde sıcaklık ve 

basıncın etkilerini görmek mümkündür. Silindirde kalan artık gaz miktarı için, üst 

ölü nokta şartlarında, 
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                                                                                                         (2.7) 

ve toplam silindir havası için alt ölü nokta şartlarında, 

                                                                                         (2.8) 

Bu yazılış şekli ile volumetrik verim, 

ηv                                (2.9) 

olur. 

R1s = Rr = R0 kabülü ve ε = (Vc + VH) / Vc  ile volumetrik verim,                       (2.10) 

ηv                                                (2.11)                                     

şekline gelir. Buradan bazı sonuçlara varılabilir: 

 

  silindir emme sonu basıncı (p1s) büyüdükçe, yani emme supabındaki 

aerodinamik kayıplar azaldıkça volumetrik verim büyür. 

  silindir egzoz sonu basıncı (pr) küçüldükçe, yani egzoz supabındaki 

aerodinamik kayıplar (ve kalan kalan egzoz gazı miktarı mr) azaldıkça 

volumetrik verim büyür. 

  silindir emme sonu sıcaklığı (T1s) küçüldükçe, yani emme gazlarına olan 

ısı iletimi azaldıkça volumetrik verim büyümektedir. Aşırı doldurma 

havasının ayrıca soğutulması (ara soğutma) volumetrik verimi 

artırmaktadır. 

  silindir egzoz sonu sıcaklığı (Tr) büyüdükçe volumetrik verim büyür 

çünkü bu durumda silindirde kalan egzoz gazı miktarı mr azalmaktadır 

[20]. 

2.12 Seyir Dirençleri  

Taşıtlarda yakıt tüketimi ve emisyonların ilk akla gelen nedeni seyir dirençleridir. Bu 

dirençler, tekerlek dirençleri (Fy,f ve Fy,r), hava direnci (Fa), yokuş direnci (Wx ), ivme 

direnci (Fb) ve varsa taşıta bağlanan römorkun da aynı dirençlere maruz kalmasından 

kaynaklanan römork direncidir (Fröm). Bir taşıt harekete geçerken ve seyir esnasında 

sürekli denklem 2.12‟de verilmiş olan ve Şekil 2.13‟te de [21] kırmızı oklarla 
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gösterilmiş olan bu dirençlerin toplamını (Z) yenmek durumundadır ve bu dirençleri 

yenmek için gerekli tahrik kuvvetini elde etmek için içten yanmalı motorlarda yakıt 

tüketilerek egzoz emisyonu açığa çıkartılmaktadır. 

 

 

ġekil 2.13 Taşıtlarda seyir dirençleri [21] 

Z = Fy,f + Fy,r + Fa + Wx + Fb + Fröm                                                                  (2.12) 

2.12.1 Tekerlek dirençleri   

Bu dirençler, lastiğin yuvarlanması sırasında esnemesi ve anlık deformasyonu 

sonucunda ortaya çıkan lastik içi sürtünme kuvvetlerinin yol açtığı yuvarlanma 

direnci, tekerlek yataklarındaki sürtünmelerden kaynaklanan yatak ve ilk hareket 

direnci ve taşıtın kararlığını artırmak için ön tekerlerin belli bir toe-in açısı yapacak 

şekilde tasarlanmasından kaynaklanan toe-in direncidir. Genelede yuvarlanma 

direnci bu dirençlerin en büyüğüdür ve diğer tekerlek dirençleri yuvarlanma 

direncinin yanında ihmal edilebilirler. Ön ve arka tekerleğin yuvarlanma dirençleri    

(Fy,f ve Fy,r), denklem 2.13 ve 2.14‟te görüldüğü gibi bir yuvarlanma direnci 

katsayısı (fR) ve tekerlerin üstündeki dikey kuvvet (Wy,f ve Wy,r) ile hesaplanabilir. 

Tekerlek dirençleri, tahrik sisteminden tamamen bağımsız olduğu için tahrik 

sisteminde meydana gelen değişikliklerden etkilenmez.  

Fy,f = fR * Wy,f                                                                                                    (2.13) 

Fy,r = fR * Wy,r                                                                                                    (2.14) 

2.12.2 Hava direnci 

Hava içinde belirli bir hızda hareket eden bir taşıtın şekil 2.14‟te de [22] görüldüğü 

üzere maruz kaldığı hava akımlarından kaynaklanan dirence, hava direnci 

denilmektedir. Denklem 2.15‟te görüldüğü üzere; hava direnci (Fa), taşıtın hızının 
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(Vr) karesiyle, taşıtın kesit alanıyla (A) ve taşıtın içinde hareket ettiği hava 

yoğunluğu (p) ile doğru orantılı iken, taşıtın biçimi de ilgili bir biçim katsayısı (cd) 

ile doğru orantılı olarak bu direncin büyüklüğünü etkiler. Bu direnç de tahrik 

sisteminden bağımsız olmakla birlikte, tahrik elemanlarının aracın içindeki yerleşimi 

taşıtın biçimini ve kesit alanını etkileyebilmektedir. 

 

 

ġekil 2.14 Taşıtlarda hava direncine yol açan hava akımları [22] 

Fa = ½ Cd * A * ρ * Vr
2                                                          (2.15) 

2.12.3 YokuĢ direnci  

Taşıtlar yokuş aşağı veya yokuş yukarı hareket ederken ağırlıkları (G) yüzünden 

şekil 2.13‟te Wx olarak gösterilmiş olan ve denklem 2.15‟te görüldüğü gibi 

hesaplanan, yokuş aşağı yönde bir kuvvete maruz kalırlar. Bu kuvvet taşıt yokuş 

yukarı hareket ederken bir direnç oluştururken taşıt yokuş aşağı hareket ederken de 

aracın ilerlemesine yardımcı bir kuvvet oluşturmaktadır. Taşıtın ağırlık kuvvetinin, 

yokuşun açısal eğiminin sinüsü oranı büyüklüğündeki bu kuvvet, taşıt yokuş aşağı 

hareket ederken genellikle fazla gelmekte ve frenleme ile bu kuvveten ileri gelen 

enerji ısıya dönüştürülmektedir. 

Wx = G * cos α                                                                                                      (2.15) 

2.12.4 Ġvme direnci  

Taşıtlar hızlanırlen veya yavaşlarken kütleleri yüzünden ivmelerinin tersi yönde bir 

dirençle karşılaşırlar. λ sayısının dönen kütlelerin, toplam kütleye ek olarak getirdiği 

direnç oranını ifade ettiği denklem 2.16‟da görüldüğü gibi taşıtın kütlesi ve ivmesi ile 
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doğru orantılı olan ivme direnci, taşıt hızlanırken tahrik sistemleri tarafından 

yenilirken, taşıt yavaşlatılırken fren sistemleri tarafından yenilmektedir. 

Fb = λ * m * x                                                                                     (2.16) 
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3. METOT 

Avl Boost yazılımı, geniş bir yelpazede çeşitli motorların, 4 zamanlı veya 2 zamanlı, 

otomatik ateşleme ve yanma sisteminin simülasyonunu gerçekleştiren bir yazılımdır. 

Uygulamalar, küçük kapasiteli motorlar, motosiklet ve aynı zamanda büyük 

kapasiteli motorlar, endüstriyel ve deniz taşıtları içinde uygulanmaktadır. „Boost‟, 

ayrıca pnömatik sistemlerin özelliklerini simüle etmek için kullanılabilir. „Boost‟, 

program paketi ana hesaplama programı için giriş verilerinin hazırlanmasında 

yardımcı interaktif bir ön-işlemci oluşturur. Sonuç analizi interaktif bir post-işlemci 

tarafından desteklenmektedir. Ön işleme aracı bir model editörü, AVL Çalışma Alanı 

Grafiksel Kullanıcı Arayüzü ve gerekli veri güdümlü giriş özelliklerine sahiptir. 

„Boost‟, içinde bir motor modelinin oluşturulması ve bunun hesaplanması için Boost 

yazılımının açılış sayfasında sol tarafta bulunan eleman ağacından gerekli olan 

elementleri seçerek istediğimiz motor modelini bu elementlerin üzerine fare ile 

tıklayıp sağ tarafta bulunan çalışma alanına sürükleyerek modelimizi elementlerden 

oluşturarak ve bunları birbirlerine üst tarafta bulunan „‟bağla‟‟ (connect) tuşuna 

basarak birbirlerine „‟boru‟‟ (pipe) hatlarıyla düzgün bir şekilde bağlayabiliriz. Bu 

şekilde, çok karmaşık motor konfigürasyonları bile bu şekilde kolayca 

modellenebilirler. Ana program mevcut tüm elemanları için simülasyon, optimize 

algoritmaları sağlar. Boruların içinden geçen akışlar tek boyutlu olarak ele alınır. 

Bunun anlamı ise, basıncın, sıcaklığın ve akım hızlarının, dinamik gaz 

denklemlerinin çözümünden elde edilmesi ve böylece boru kesiti boyunca ortalama 

değerleri temsil etmesi demektir. Üç boyutlu akış kayıplarına göre, motorun belli 

bölümlerinde bu kayıplardan dolayı  uygun akış katsayıları kabul edilir. Üç boyutlu 

etkilerin daha ayrıntılı olarak dikkat edilmesi gereken durumlarda, AVL üç boyutlu 

akış simülasyonu için bir bağlantı kodu „‟FIRE‟‟ mevcuttur. Bunun anlamı ise, kritik 

motor parçaları akışının çok boyutlu simülasyonun başka bir yerde hızlı tek-boyutlu 

simülasyon ile kombine edilebilir olmasıdır. 
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3.1 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü 

AVL Çalışma Alanı Grafiksel Kullanıcı Arayüzüne (AWS GUI) dayanarak, ön 

işleme aracı bir BOOST simülasyonu için bir motor modeli oluştururken kullanıcıya 

yardımcı olur.  

 

 

ġekil 3.1 Boost – Ana Penceresi 

Menü çubuğu 

  Dosya 

a)  Aktif durumda kaydet (aktif durumdaki parametre değerlerini kaydeder). 

b)  Taşı / Aktar (boost dosyasını başka bir dosyaya taşır). 
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  Element 

a)  Parametreler (seçili öğe için parametreler, parametreler eklenebilir 

veya silinebilir). 

b)  Özellikler (iletişim kutusunu görüntüler ve seçilen öğe için değerleri 

tanımlar).  

c)  Veri kopyala (seçilen kaynak eleman kopyalanabilir). 

  Model 

a)  Parametreler (model için değerler tanımlar). 

b)  Durum belirleyiciler (parametre değişimlerini tanımlar). 

c)  Katı malzemeler (katı maddeleri görüntüler). 

d)  Sıvı malzemeler (sıvı maddeleri görüntüler). 

e)  Sık kullanılanlar (gerekli model verilerini girmek için tasarımcılar 

tarafından dizayn edilmelidir). 

  Simülasyon 

a)  Başlat / Koştur (açılan iletişim simülasyonunu başlatmak için). 

b)  Durum (simülasyon durumunu kontrol eder). 

c)  Kontrol (tanımlanan parametrelerin simülasyon esnasında kontrol 

etmek). 

d)  Volumetrik verim (hacimsel verim hesaplamaları için kullanılacak 

ayarlar. Bu ya bir ölçme noktası veya bir plenum olabilir). 

e)  Dizi sonuçlar oluşturma (olgu serisi için sonuçlar hazırlar) 

f)  Özet gösterme (açılan ASCII tarayıcı, çevrim simülasyonu ya da 

kimyasal işlem sonrası analiz değerleri görüntüler). 

g)  Sonuçları göster (simülasyon sonuçlarını gösterir). 

h)  Ses gösterisi (herhangi bir ses (WAV)dosyasını açmak için mikrofon 

eleman). 

i)  Mesajları göster (çevrim simülasyon ya da kimyasal bir işlem sonrası 

analizi sırasında çözücü tarafından oluşturulan iletiler). 

j)  Animasyon gösterimi (yapılan işlemin animasyonunu gösterir). 

k)  Elemanları göster (elemanları doğrusal akustik olanları grafiğe 

çevrilmiş şeklini gösterir). 

l)  Sonuçları taşı/aktar (bir BOOSTFILENAME.bst dosya hazırlar 

sonuçları grafiksel kullanıcı arayüzü dışında çalıştırır). 
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3.2 Bir Modelin OluĢturulması 

İstenilen motor modelinin Boost sayfası üzerinde oluşturulması için ilk öncelikle 

proğramın sol tarafında bulunan Element/Model Ağacından gereken elementlerin 

seçilerek çalışma alanına sürüklenmesi gerekir. 

 

ġekil 3.2 Boost-Element/Model Ağacı 

Element/Model Ağacında bulunan elemanlar bir motoru oluşturmak için 

gerekebilecek elemanlardan oluşuyor bunlardan bazıları: silindir, ölçme noktası, 

başlangıç koşulları noktası, enjektör, plenum, bağlantı noktaları, hava temizleyici, 

katalizatör, soğutucu, türbin, kompresör vs. Ele aldığımız örnek ile basit bir şekilde 

bunları göstereceğiz. Oluşturulacak motor modeli için gereken elemanların seçilerek 
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çalışma alanına sürükleyerek taşıyoruz ve modelimizde mevcut olan elemanlardan 

bazıları ise şunlar: 4 adet silindir, 1 hava temizleyici filtre, 1 turboşarj, 1 soğutucu,   

2 sınır koşulu, 3 plenum, 18 ölçme noktası ve 15 adet borudan oluşmaktadır. Aşağıda 

gösterilen motor, oluşturulan dört silindirli motor modeli görünümüdür. 

 

ġekil 3.3 Oluşturulan dört silindirli motor görünümü. 

Bu motor modelini oluşturmak için seçmiş olduğumuz elemanları çalışma alanında 

istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Elemanları yerleştirdikten sonra proğramın sol üst 

tarafında bulunan  butonuna tıklayarak elemanları üstte gösterilen 

sıralamaya göre birbirlerine bağlamaya başlarız. 

Girilen datalar: 

Motor hızı: 4000 dev/dak 

Yakıt Tipi: Dizel 

Alt ısıl değer: 42800 kJ/kg 

Stokometrik A/F karışımı: 14.7 
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Başlangıç şartları: Basınç 1 bar 

                              Sıcaklık 24.85 C 

 

Bu dataları AVL Boost yazılımına girdikten sonra oluşturulan motor modelini ve 

girilen dataları simüle ederek sonuçları elde ederiz. Boost‟da oluşturulmuş olan 

motor modelinin ve simülasyon sonucu elde edilmiş olan sonuçları da göz önüne 

alarak burada oluşturulmuş olan motor haritalarını AVL Cruise‟a taşıyarak taşıtı 

oluşturarak motorumuzu taşıta ekleyerek çeşitli şehir çevrimlerine göre taşıtımızı 

daha önce oluşturmuş olduğumuz ve elde etmiş olduğumuz motor haritalarına göre 

simüle ederek yakıt sarfiyatı ile ilgili sonuçlar elde edebiliriz. 

3.3 AVL Cruise 

AVL CRUISE, çeşitli yapılardaki taşıtların seyir performansı, yakıt tüketimi ve 

egzoz emisyonlarının simülasyonunu yapmaya yarayan bir yazılımdır. Modüler 

yapısı, hem mümkün olan tüm taşıt konfigürasyonlarını serbestçe modellemeyi, hem 

de diğer modelleme ve hesaplama yazılımlarıyla beraber çalışmayı mümkün 

kılmaktadır. Bu modüler yapı, aynı zamanda, karmaşık hesaplama yöntemlerine 

rağmen kısa sürelerde simülasyon sonuçlarının elde edilmesini sağlamaktadır. AVL 

CRUISE, tipik olarak içten yanmalı motor ve aktarma organları geliştirmesinde, 

aşağıdaki büyüklükleri hesaplamak ve optimize edilmek için kullanılmaktadır: 

  Yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları 

  Seyir performansı (ivme, esneklik) 

  Dişli oranları 

  Frenleme performansı. 

AVL CRUISE aynı zamanda şunların belirlenmesi için de kullanılmaktadır: 

  Bileşke yüklerin gerilim hesapları 

  Aktarma organlarının titreşimleri. 

AVL CRUISE, modüler yapısıyla hem tek izli hem de çift izli (motorsiklet, 

otomobil, kamyon, vs.) tüm mevcut ve gelecekteki taşıt kavramlarının 

modellenmesine izin vermektedir. 



 
35 

3.3.1 Grafik kullanıcı arayüzü (GKA) 

Grafik kullanıcı arayüzü (GKA) (Şekil 4.1) şunları sağlamaktadır: 

  Hesaplama çekirdeğinin kontrolü 

  Veri girişi 

  Model oluşturma 

  Verilerin değerlendirilmesi 

GKA yazılım ergonomisi yönergelerine göre gerçekleştirilmektedir. Uygulaması 

Visual Woks‟te yapılmıştır. Bu geliştirme ortamı, platformdan bağımsız olarak, 

kullanılan işletim sisteminin görünümünü ve hissini vermektedir. Bunun ayarları 

program çalışırken kullanıcı tarafından da yapılabilmektedir. 

 

ġekil 3.4 GKA ana penceresi 

3.3.2  TaĢıt modelleyicisi 

Mevcut aktarma organlarının bileşenleri, taşıt modelleyici ile genel bir modelde 

birleştirir. Bileşenler (örneğin motor, kavrama, dişli kutusu) bir araç çubuğundan 
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seçilir ve „‟sürükle bırak‟‟ yöntemiyle çalışma alanına taşınır. Bu bileşenler, 

hesaplama kısmındaki modüllere birebir karşılık gelmektedir. 

 

ġekil 3.5 Taşıt modelleyici 

Çalışma alanında, bir hesaplama modeli, kullanıcı tarafından sıfırdan veya mevcut 

modeller değiştirilerek oluşturulabilmektedir. Çeşitli standart uygulamalar (örneğin 

önden, arkadan veya tüm tekerleklerden çekişli geleneksel taşıtlar) için örnekler 

mevcuttur. Bileşenler, enerji akışlı bağlantıları temsil eden hatlarla birbirine bağlanır 

(Şekil 3.5). Kontrol modüllerine bağlantılar, bir veriyolu kullanılarak yapılmaktadır. 

Bu sayede tüm kontrol hatlarının ayrı modellenmesi ile zaman kaybedilmesi 

önlenmiştir 
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3.3.3 EĢzamanlı görüntüleme 

Eş zamanlı görüntüleme, kullanıcıya hesaplamanın ilerlemesini sürekli görüntüleme 

olanağı vermektedir (Şekil 3.6). Ek olarak, bilgi veya talepler, kullanıcıya 

gerektiğinde hesaplamayı etkilemesini mümkün kılmak için iletilmektedir. 

 

 

ġekil 3.6 Eşzamanlı görüntüleme 
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4. SONUÇLAR  

Boost yazılımı içinde bulunan ve oluşturulan 4 silindirli turboşarjlı içten yanmalı 

motorun ilk önce sahip olmuş olduğu ilk performanslarına göre elde edilen sonuçlar 

ve daha sonradan yapmış olduğumuz çalışmalar ile ilgili bilgiler yer alacaktır. 

En başta Boost yazılımı içinde bulunan örnek motorlardan birini seçip bu motor 

özelliklerini koşturup elde edilen sonuçlar ile özgül yakıt tüketimi haritası elde etmiş 

olduk. Seçilen 4 silindirli içten yanmalı motorumuzun Şekil 4.1, özelliklerini ve 

diğer girilen bilgileri verdikten sonra elde etmiş olduğumuz ortalama efektif basınç, 

özgül yakıt tüketimi, güç ve tork gibi değerlerin karşılaştırılması yapılmıştır. 2,5L 

hacmindeki turboşarjlı motorun farklı farklı hız devirlerine göre koşturulup herbiri 

için elde edilen verilere göre özgül yakıt tüketimi eğrilerini çizdirip ve gereken diğer 

veriler de incelenmiştir. 

 

ġekil 4.1 Oluşturulan turboşarjlı motor modeli 
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İlk başta koşturulan motor modelinin verileri aşağıdaki gibidir: 

Silindir çapı: D= 90 mm 

Silindir derinliği: S= 98 mm 

Sıkıştırma oranı: 19 

Motor hızı: 4000 dev/dak 

Yakıt Tipi: Dizel 

Alt ısıl değer: 42800 kJ/kg 

Stokometrik A/F karışımı: 14.7 

Başlangıç Şartları: Basınç 1 bar 

                               Sıcaklık 24.85 
0
C 

Kompresor verimi: 0.68 

Çizelge 4.1: Tam yükte 2.5 Litre hacmindeki motor sonuçları 

 

 

 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 8.75                   193             18                     175                 0.045 

        1100                 9.50                   193                          22                     188                 0.052 

        1200                 10.00                 193                                             26                     200                 0.056 

        1300                 10.60                 193                                                 30                     210                 0.060 

        1400                 11.30                 193                         34                     225                 0.064 

        1500                 11.90                 193                              37                     235                 0.068 

        1600                 12.30                 196              42                     245                 0.070 

        1700                 12.70                 197              46                     255                 0.075 

        1800                 13.30                 198                          50                     265                 0.078 

        1900                 13.80                 200                            55                     275                 0.083 

        2000                 14.20                 201                           60                     282                 0.087 

        2500                 13.50                 213             70                     268                 0.107 

        3000                 12.70                 225             79                     255                 0.125 

        3500                 11.20                 248             82                     220                 0.141 

        4000                 10.20                 268              85                     200                 0.150 
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Çizelge 4.2: %75 yükte 2.5 Litre hacmindeki motor sonuçları 

 

 Çizelge 4.3: %50 yükte 2.5 Litre hacmindei motor sonuçları 

 

 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 6.56                   194             13.60                130.20            0.048 

        1100                 7.00                   194                          17                     140                 0.055 

        1200                 7.50                   194                                             19                     150                 0.058 

        1300                 8.00                   194                                                 23                     158                 0.060 

        1400                 8.50                   194                         25                     167                 0.065 

        1500                 9.00                   194                              28                     177                 0.070 

        1600                 9.25                   196              31                     183                 0.075 

        1700                 9.60                   199              34                     190                 0.078 

        1800                 9.80                   203                          37                     196                 0.080 

        1900                 10.25                 205                            41                     205                 0.085 

        2000                 10.50                 207                           43.80                209.20            0.090 

        2500                 9.70                   225             50.25                192                 0.105 

        3000                 9.00                   242             55.40                176.35            0.125 

        3500                 7.50                   275             54.60                149                 0.140 

        4000                 6.50                   310              54.00                130.10            0.150 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 4.25                   200             8.80                  84                   0.045 

        1100                 4.50                   200                          11.00                90                   0.048 

        1200                 4.75                   200                                             13.00                96                   0.055 

        1300                 5.20                   200                                                 14.50                103                 0.060 

        1400                 5.50                   200                         17.00                108                 0.065 

        1500                 5.80                   200                              18.50                114                 0.070 

        1600                 6.00                   202              20.50                120                 0.075 

        1700                 6.15                   205              23.00                125                 0.078 

        1800                 6.35                   208                          24.50                128                 0.080 

        1900                 6.50                   212                            26.00                130                 0.085 

        2000                 6.75                   215                           28.10                134                 0.090 

        2500                 5.75                   250             29.97                114.50            0.105 

        3000                 4.91                   297             30.00                95.50              0.125 

        3500                 3.60                   380             26.00                72                   0.138 

        4000                 2.75                   500              22.60                54                   0.150 
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      Çizelge 4.4: %25 yükte 2.5 Litre hacmindeki motor sonuçları 

 

Bu elde edilen sonuçlardan sonra başlangıç şartlarındaki giriş basıncını yükselterek 

motoru destekleyerek 1000 dev/dak – 2000 dev/dak aralığındaki turbo boşluğunu 

kapatabilmek için giriş basıncını 1 bar‟dan 1.1 bar‟a yükselterek ve ayrıca 

stokometrik karışıma göre ek yakıt püskürterek motor performanslarını yükseltip 

böylece efektif basınç ve torku bu devirler aralığında yükseltilmiş ve turbo boşluğu 

bu devirler aralığında kapanmış bulunuyor. 

Ayrıca 2.5 Litre hacmindeki motorun giriş basınıcını yükselterek özellikle 1500 

dev/dak aralığında elde edilen efektif basınç ve tork değerlerini aynı motor hacmi 

için silindir çapı ve silindir derinliği oranını sabit tutarak D=90mm ve B=98mm, 

D/B=0.92, silindir çapını ve silindir derinliğini büyüterek motorun çapı D=96mm ve 

B=104mm olmuştur ve bu elde edilen motor hacmini Boost‟da simule ederek çıkan 

sonuçları giriş basıncını artırmış olduğumuz 2.5 Litrelik motorun verileri ile 

karşılaştırdığımızda birbirleriyle özellikle 1000 dev/dak – 2000 dev/dak arasında 

birbiriyle yaklaşık olarak aynı performansı verdiklerini gördük. Böylece 2.5 Litrelik 

motorun giriş basıncını yükselterek bu motorun 3.0 Litrelik bir motorun değerlerine 

eşdeğer olduğunu simülasyon programının yardımıyla elde etmiş bulunmaktayız. 

Motoru Boost ederek yükseltilen performanslarının yanında hedef olan turbo 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 2.00                   244             4.15                  35                   0.0475 

        1100                 2.15                   244                          4.70                  38                   0.0505 

        1200                 2.25                   244                                             5.00                  40                   0.0570 

        1300                 2.30                   244                                                 5.50                  42                   0.0600 

        1400                 2.45                   244                         6.50                  45                   0.0650 

        1500                 2.50                   244                              7.50                  48                   0.0700 

        1600                 2.55                   250              8.00                  49                   0.0720 

        1700                 2.58                   255              8.75                  50                   0.0780 

        1800                 2.60                   262                          9.50                  51                   0.0810 

        1900                 2.62                   266                            10.00                52                   0.0850 

        2000                 2.66                   271                           11.00                53                   0.0900 

        2500                 2.00                   402             10.00                36                   0.1050 

        3000                 0.95                   895             5.00                  16                   0.1250 

        3500                -1.00                   0             -5.00               -9.00                0.1380 

        4000                -1.60                   0              -12.00             -28.00              0.1450 
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boşluğu‟da 1000 dev/dak – 2000 dev/dak aralığında kapanmış bulunmaktadır. 

Yapılan bu simülasyon koşuları için aşağıda ayrı ayrı grafiksel sonuçlar sunmaktayız. 

Çizelge 4.5: Motor = 2.5 Litre + 1.1 bar + Yakıt 

 

Çizelge 4.6: Motor = 3.0 Litre 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 9.70                   194             20.00                215                 0.050 

        1100               10.30                   194                          25.30                242                 0.056 

        1200               11.00                   194                                             28.90                254                 0.059 

        1300               11.50                   194                                                 33.00                265                 0.063 

        1400               12.10                   194                         37.00                280                 0.069 

        1500               12.90                   194                              41.30                295                 0.072 

        1600               13.20                   196              46.50                308                 0.078 

        1700               13.60                   197              51.50                320                 0.080 

        1800               14.40                   198                          56.55                330                 0.082 

        1900               15.10                   200                            61.30                342                 0.090 

        2000               15.45                   201                           66.00                355                 0.092 

        2500               13.50                   215             70.00                268                 0.107 

        3000               12.70                   228             79.00                255                 0.125 

        3500               11.20                   248             82.00                220                 0.141 

        4000               10.20                   268              85.00                200                 0.150 

Motor hızı 

dev /dak 

Efektif 

basınç 

[bar] 

Özgül  

yakıt 

tüketimi 

[g/kWh] 

Güç 

[kW] 

Torque 

[Nm] 

Hava 

debisi 

[kg/s] 

        1000                 9.70                   195             24.35                232.50            0.057 

        1100               10.50                   195                          28.60                248                 0.061 

        1200               11.00                   195                                             32.65                260                 0.066 

        1300               11.70                   195                                                 36.75                270                 0.072 

        1400               12.40                   195                         41.80                285                 0.076 

        1500               12.90                   195                              47.90                304                 0.080 

        1600               13.60                   197              52.80                315                 0.086 

        1700               13.80                   199              57.80                325                 0.090 

        1800               14.50                   200                          64.00                338                 0.095 

        1900               15.30                   201                            70.00                350                 0.100 

        2000               15.60                   203                           76.40                365                 0.105 

        2500               14.40                   216             90.00                344                 0.128 

        3000               13.45                   228             101.00              322                 0.145 

        3500               11.80                   253             103.00              281                 0.158 

        4000               10.70                   275              107.00              256                 0.162 
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ġekil 4.2 Yüklere göre 3.0 Litrelik motorun efektif basınç dağılımı 

 

ġekil 4.3 Yüklere göre 3.0 Litrelik motorun özgül yakıt tüketimi dağılımı 
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ġekil 4.4 Yüklere göre 3.0 Litrelik motorun güç dağılımı 

 

ġekil 4.5 Yüklere göre 3.0 Litrelik motorun moment dağılımı 
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ġekil 4.6 Motor hacmi 2.5 Litre olan  motorun efektif basınç karşılaştırması 

 

ġekil 4.7 Motor hacmi 2.5 Litre olan  motorun özgül yakıt tüketimi karşılaştırması 

 



 
47 

 

ġekil 4.8 Motor hacmi 2.5 Litre olan  motorun güç karşılaştırması 

 

ġekil 4.9 Motor hacmi 2.5 Litre olan  motorun moment karşılaştırması 

Şekil 4.6‟da da görüldüğü gibi 2.5 Litrelik motorun giriş basıncı ve yakıtı arttırılarak 

özellikle 1000 dev/dak – 2000 dev/dak arasında efektif basıncının arttığını grafikten 
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gözlemlemekteyiz. Şekil 4.7‟de özgül yakıt tüketiminde büyük ölçüde bir değişiklik 

olmadığını fark etmekteyiz ancak özellikle 1000 dev/dak – 1500 dev/dak aralığında 

bir miktar yükseldiğini grafikten de görmekteyiz. Motoru destekleyerek aynı 

zamanda motor gücünün ve motor momentinin de bu devir sayıları aralıklarında 

arttmakta olduğunu verilen Şekil 4.8 ve Şekil 4.9‟dan da rahatlıkla görebilmekteyiz. 

 

ġekil 4.10 Desteklenmiş 2.5 Litrelik motor ile 3.0 Litrelik motorun karşılaştırılması 

 

ġekil 4.11 Özgül yakıt tüketimi karşılaştırması 
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ġekil 4.12 Güç karşılaştırması 

 

ġekil 4.13 Moment karşılaştırması 

Yukarıda gösterilmiş olan grafikler‟den Şekil 4.10‟da verilen iki ayrı motor için 

efektif basınçlarının, giriş basıncını arttırmış olduğumuz 2.5 Litrelik motorun ve ele 

alınan diğer 3.0 Litrelik motorun özellikle 1000 dev/dak – 2000 dev/dak aralığında 
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birbirlerine çok yakın değerler verdiklerini görmekteyiz. Diğer verilen grafiklerde ise 

görüldüğü gibi 3.0 Litrelik motorun ister özgül yakıt tüketimi Şekil 4.11‟de, ister 

gücü Şekil 4.12‟de ve isterse de momenti Şekil 4.13‟te de daha yüksek değerlere 

çıktığı görülmektedir. 

En son olarak da üçünün bir arada bulunduğu grafikleri sunarak yapılan karşılaştırma 

ve ulaşılan sonuçların daha net görülebilmesi için grafiksel olarak verilecektir. Şekil 

4.14‟te görüldüğü gibi motoru destekledikten sonra 2.5L motorun efektif basıncı 

arttmakta ve 1000 dev/dak – 2000 dev/dak aralığında 3.0 Litrelik motorun efektif 

basıncıyla neredeyse birebir örtüşmektedir. Şekil 4.15‟te de özgül yakıt tüketiminin 

motoru destekledikten sonra biraz da olsa arttmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu 

arada 3.0 Litrelik motorun özgül yakıt tüketimi ile desteklenen ve performanslarının 

iyileştirdiğimiz 2.5 Litrelik motorun özgül yakıt tüketimleri arasında da ciddi bir fark 

görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.14 Desteklenen motorun efektif basınç karşılaştırılması 
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ġekil 4.15 Desteklenen motorun özgül yakıt tüketim karşılaştırılması 

 

ġekil 4.16 Desteklenen motorun güç karşılaştırılması 
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ġekil 4.17 Desteklenen motorun moment karşılaştırılması 

Şekil 4.16‟da da desteklenen motorun gücünün normal motora göre bir artış sağladığı 

görülmektedir. Şekil 4.17‟de ise motoru destekledikten sonra turbo boşluğunu 

kapatabilmek için özellikle 2000 dev/dak‟ya kadar geçen süreçte normal motorun 

torkuna göre ciddi bir yükselme yaşandığını görmekteyiz. 

 

ġekil 4.18 Motor hacmi 2.5L - Özgül yakıt tüketim haritası 
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Boost yazılımında oluşturmuş olduğumuz motor modelimizde 2.5 L hacimli motor 

üzerinde hiçbir değişikliğe gitmeden çeşitli devir sayılarına göre koşturmuş ve 

simülasyon sonucu elde etmiş olduğumuz ortalama efektif basınç [bar] değerlerine, 

özgül yakıt tüketimi [g/kWh] değerlerine göre 2.5 L hacmindeki motorun özgül yakıt 

tüketimi haritasını çıkartmış bulunmaktayız.  

 

ġekil 4.19 Motor hacmi 2.5L - Boost edilmiş - Özgül yakıt tüketim haritası 

Giriş basıncı ve yakıtı arttırılarak desteklenen 2.5 L hacmindeki motorun özgül yakıt 

tüketim haritasında iyileşme görüldüğü gözlemlenmiştir. 

Bu yapılan işlemlerden sonra elde etmiş olduğumuz 3 farklı harita sonuçlarını AVL 

CRUISE yazılımına girerek araç olarak seçmiş olduğumuz ticari araç FORD 

TRANSIT VAN TDCI datalarını yükleyerek EUDC (Extra Urban Driving Cycle) ve 

UDC (Europe City Cycle ECE-R15) şehir çevrimlerine göre koşturup aracın tam 

yüklü, yarı yüklü ve boş yükte olduğu bu üç durum için yakıt tüketimilerinin hesabı 

yapılmıştır. 
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ġekil 4.20 Motor hacmi 3.0L - Özgül yakıt tüketim haritası 

AVL CRUISE‟da yapılan simülasyon işlemler sonucunda aracımızın içine 

yerleştirmiş olduğumuz 2.5 Litrelik desteklenmiş motoru ve 3.0 Litrelik motorun 

yakıt tüketimlerini alt bölümde vermekteyiz. 

 

ġekil 4.21 Motor hacmi 2.5L olan taşıtın yakıt tüketimi 
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Üstte gösterilmiş olan grafikte motor hacmi 2.5L olan taşıtın EUDC (Extra Urban 

Driving Cycle) çevrimine göre tam yüklü, yarı yüklü ve boş yüklü olarak 

koşturulduktan sonra elde edilen yakıt tüketimlerini göstermektedir. 

 

ġekil 4.22 UDC (Europe City Cycle ECE-R15) şehir çevrimi 

 

ġekil 4.23 Desteklenmiş 2.5 L hacimli motor taşıtının yakıt tüketimi 
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ġekil 4.24 Desteklenmiş 2.5 L hacimli motor taşıtının yakıt tüketimi 

 

ġekil 4.25 Motor hacmi 3.0 L olan taşıtın yakıt tüketimi 
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ġekil 4.26 Motor hacmi 3.0 L olan taşıtın yakıt tüketimi 

 

 

ġekil 4.27 EUDC - Yakıt tüketimlerinin karşılaştırması 
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ġekil 4.28 UDC - Yakıt tüketimlerinin karşılaştırması 

AVL Cruise ile bir şehir çevrimi içinde frenlerden toplam gücü hesapladıktan sonra 

çeşitli saniye aralıklarında elde edilen fren gücünün seçilen şehir çevrimi içinde 

toplam maksimum -40 kW‟lık bir gücün açığa çıktığı görülmektedir ancak bu 

büyüklükte bir kompresör seçme olanağı olmadığından dolayı seçilecek olan 

kompresörün uygun olması gerekmektedir. 

AVL BOOST programı kullanılarak desteklenmiş 2.5 L motor için hesaplanan hava 

tüketimi değerleri ile devir sayısı ve motor momentinin fonksiyonu olarak hava 

tüketimi haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan hava tüketimi haritası Şekil 4.29‟da 

desteklenen bölge için gerekli hava miktarları Şekil 4.30‟da görülmektedir. AVL 

Cruise yazılımı ile seyir çevrimlerine göre hava tüketimlerinin hesaplanması 

mümkün olmamıştır. Bu nedenle bir MATLAB program yazılarak bir Avrupa şehir 

içi seyir çevriminde gerekli toplam hava miktarı hesaplanmıştır. Oluşturulan 

stratejiye göre sadece 1000-2000 dev/dak aralıklarında ve desteklenen moment 

aralığında hava tüketimi gerçekleştiği kabul edilmiştir. Program desteklenen bölgede 

her bir motor devri ve motor momentinde, mevcut hava tüketimi haritasını 

kullanarak, ara değerleri interpole etmekte ve her bir saniye zaman dilimi için 

desteklemede kullanılacak gerekli hava tüketimini hesaplamaktadır. Çevrim sonunda 

bir şehir içi çevrimini tamamlamak için gerekli hava miktarı hesaplanmaktadır. 
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Simulasyon sonuçlarına göre seçilen örnek taşıtın bir şehir içi çevrimi boyunca 

desteklenebilmesi için 0,538 kg hava gereksinimi olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

ġekil 4.29 Oluşturulan hava tüketimi haritası 

 

ġekil 4.30 Desteklenen bölge için gerekli hava miktarları 
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ġekil 4.31 Frenleme esnasında elde edilen motor gücü 

Ayrıca, yazılan MATLAB programda bir Avrupa şehir içi çevriminde her bir saniye 

zaman diliminde gerekli fren gücü hesaplanmakta, belirli bir kompresör gücü ile 

frenleme enerjisi geri kazanılarak biriktirilebilecek hava miktarı hesaplanmaktadır. 

Simulasyonlarda % 66 verim ile çalışan bir kompresörün 25 °C‟de bulan atmosfer 

basıncındaki havayı 8‟bar basıncında bir hava deposuna doldurduğu kabul 

edilmektedir. Buna göre yapılan hesaplarda gerekli havanın depolanabilmesi için 118 

kJ‟ lük bir iş yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Farklı kompresör güçleri ile 

yapılan simulasyon sonuçlarına bu işin frenleme enerjisinden geri kazanılabilmesi 

için 3,5 kW‟lık bir kompresörün yeterli olduğu görülmektedir.  
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ġekil 4.32 Bir çevrim içinde frenlerden toplanılan toplam hava miktarı 

 

Bir çevrim içinde rejeneratif frenleme hesaplaması aşağıdaki verilere göre 

hesaplanmıştır : 

P1=0,1 MPa ;  P2=0,8 MPa ;  T1=25 °C ;  T2=? ;  n = 1,25 ;  mhava=0,538 kg 

T2/T1 = (P2/P1) 
(n-1)/n 

 ; T2=T1(P2/P1) 
(n-1)/n 

 ;  T2=451 K 

-Wk =(n/n-1) R (T2-T1) = (1,25/1,25-1) 0,287 (451-298) 

-Wk = (1,25/0,25) 0,287 (153) = 219,6 kJ/kg  

-Wk x mhava = 219,6 kJ/kg x 0,538 kg = 118 kJ  

Yapılan hesaplamalara göre rejeneratif frenleme yapabilmek için bir çevrim 

esnasında elde edilen enerji 118 kJ kadardır buna karşılık kompresör verimi %66 

olarak hesaplandığında yerleştirilmesi gereken kompresör büyüklüğünün de            

3,5 kW‟lık bir kompresör olduğu ve bu büyüklükteki bir kompresörün 118 kJ‟luk işi 

bir çevrim boyunca karşılayacağı saptanmıştır. Böylece motorun giriş şartlarında 
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yapılan değişiklikler ile giriş basıncının 1 bar‟dan 1,1 bar‟a yükseltilmesiyle motora 

fazladan zerk edilen havanın bir çevrim esnasında frenlerden açığa çıkan enerjinin   

3,5 kW‟lık bir kompresör aracılığıyla bir depoda hava olarak depolanması ve çevrim 

esnasında gerektiği anda kullanılması mümkün görülmüştür.  

 

ġekil 4.33 Rejeneratif frenleme için gereken kompresör gücü 
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ġekil 4.34 Bir çevrim içinde motorun süreye göre ulaşmış olduğu motor hızları 

 

ġekil 4.35 Vites oranlarına göre taşıt hızı 
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ġekil 4.36 Bir çevrim esnasında anlık yakıt tüketimi [L/s] 

 

ġekil 4.37 Motor moment karakteristikleri  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AVL BOOST yazılımı yardımıyla oluşturulan 2.5 Litrelik 4 silindirli aşırı  

doldurmalı motorun çeşitli motor devir sayılarına göre koşturduktan sonra            

elde etmiş olduğumuz motor yakıt sarrfiyat haritasının içinde efektif basınç,       

özgül yakıt tüketimi, üretilen güç, tork ve hava debisi olarak çizelge halinde            

ve grafiksel olarak tek tek elde edilmiş bulunmaktadır. 

Boost proğramı yardımıyla yapılan simülasyonlar sonucu 2.5 Litrelik motorun 

performansını yükseltmek amacıyla referans şartlarında bir  değişikliğe gidilmiştir ve 

böylece giriş basıncını 1 bar‟dan 1.1 bar‟a çıkartarak motora fazladan hava 

göndermeyi göz önünde bulundurmaktayız ama bunu yanında aynı zamanda 

stokometrik hava/yakıt oranı karışımına göre de püskürtülen yakıt miktarını da 

arttırarak motoru boost etmiş bulunmaktayız. Desteklenen motoru simüle ederek elde 

edilen sonuçların normal 2.5 Litrelik motorla kıyasla çok daha güzel            

performans gösterdiği elde edilen sonuçlar üzerinden de anlaşılmaktadır.        

Referans şartlarında giriş basıncının arttırılması ile fazladan hava temin edilmesi 

gerekiyor bunu da araçtan frenleme ile harcanan enerjinin bir rejeneratif frenleme 

yolu ile frenlerde harcanan enerjinin havaya dönüştürülerek bir hava deposuna 

doldurulması ve özellikle turbo boşluğunun olduğu düşük devirli durumlarda bu 

havanın kullanılması ve tork eğrisinin özellikle 1000 dev/dak – 1500 dev/dak 

aralığında yükselktilmesi amaçlanmaktadır. Desteklenen motorda özellikle düşük 

devirlerde motorun başlama anında normal 2.5 Litrelik motorla kıyasla çok daha 

güzel performans sağladığı ve bu devir aralıklarında tork eğrisinin daha yukarlarda 

gezindiğini yapılan AVL BOOST yazılımının yardımıyla elde etmiş bulunmaktayız. 

Desteklenen motorun silindir yarı çapının ve silindir derinliğinin oranını sabit tutarak 

aynı zamanda sıkıştırma oranını değiştirmeden motorun silindir yarıçapını ve silindir 

derinliğini büyüterek motor hacmini 3.0 Litre‟ye çıkardıktan sonra bu elde edilen 

datalar ile Boost proğramında yapılan simülasyon sonucu 3.0 Litre hacmindeki 

motorun ve desteklenen 2.5 Litre hacmindeki motorun performans değerlerinin 

birbirine yakın oldukları saptanmıştır. Elde edilen bu farklı motor sonuçlarına göre 
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AVL CRUISE yazılımında bu motor  değerlerini farklı iki ayrı şehir çevrimine göre 

koşturarak yakıt tüketimlerine bakılmıştır. Sonuçların daha gerçeğe yakın olması 

amacıyla AVL CRUISE‟e taşıt modeli olarak FORD TRANSIT VAN TDCI ticari 

araç datalarını yükleyerek EUDC (Extra Urban Driving Cycle) ve UDC (Europe City 

Cycle ECE-R15) şehir çevrimlerine göre koşturulduğunda 3.0 Litre hacmindeki 

motorun bu şehir çevrimlerine göre harcamış olduğu yakıt ile 2.5 Litre hacmindeki 

motorun boost edilmiş halinin bu şehir çevrimlerine göre harcamış olduğu yakıt ciddi 

oranda azalmaktadır. 

Görüldüğü üzere tezde yapılan çalışmalar sonucu desteklenen 2.5 Litre hacmindeki 

motorun 3.0 Litre hacmindeki motor performanslarına yakın olması ve çeşitli şehir 

çevrimlerine göre yakıt tasarrufu sağlaması bu tür bir uygulamanın ilerde mümkün 

olabileceğinin bir göstergesidir. 

Frenlerden açığa çıkan enerjinin bir kompresör aracılığıyla bir depoda hava olarak 

depolanması ve gerektiği durumlarda bu havanın kullanılması mümkün olduğu gibi 

ileride yapılabilecek olan çalışmalardan biri de seçilen kompresörün bütün çevrim 

boyunca devamlı çalışması değilde, fren pedalına yerleştirilebilecek bir sensör 

aracılığıyla bu kompresörün sadece fren pedalına basıldığında devreye girmesi 

mümkün olan çalışmalardan biridir.  
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EK. 1 -  AVL BOOST 

Bağlantıları yaparken dikkat edilmesi gereken husus ise bağlantıların yapılacağı 

sırada iki elemanında üzerinde gösterilecek olan çemberlere bu bağlantıları 

bağlamamız gerektiğidir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra genel giriş bilgilerini 

girmemiz gerekecektir. Boost, oluşturulan elemanlar için önce giriş datalarının ve 

özelliklerinin verilmesini isteyecek. İlk başta genel giriş datalarının girilmesi gerekir. 

Menü çubuğunda  bulunan Simulation|Control butonuna tıkladıktan sonra bir pencere 

açılacaktır. 

 

ġekil A.1 Simulation|Control penceresi 

Modele başlamadan önce gösterilen 3 kutucuktan en az biri işaretlenmelidir. 

Döngü (Çevrim) Simülasyonu: Gaz değişimi ve yanma BOOST hesaplama. 

İşlem sonrası (arıtma) Analizi: Kimyasal ve fiziksel cihazlar için yapılan simülasyon 

arıtma işlemleri. 
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Doğrusal Akustik: Frekans çözücü bileşenlerinin akustik performansını tahmin 

etmek. 

Yukarıda verilen örnekte ise Döngü (Çevrim) Simülasyonu seçilmiştir. Bu yapılan 

işlemin ardından ise tekrar menü çubuğunda bulunan simulation butonuna tıklayarak 

burada genel kontrol penceresine girerek aşağıda gereken bilgileri girmemiz gerekir. 

 

ġekil A.2 Simülasyon kontrol penceresi. 

Bu dataları girdikten sonra alt tarafta bulunan uygula butonuna basarak bu 

pencerenin dataları doğru girildiyse eğer sol tarafta bu datanın renginin yeşil renge 

dönüştüğünü göreceğiz aski bir halde bir datanın yanlış girilmesi durumunda bizlere 

uyarı olarak bu renk kırmızıya dönüşecektir. Bu işlemlerden sonra tekrar çalışma 

alanına dönülerek orada bulunan elemanlar üzerine fare ile çift tıkladıktan sonra 

önümüze tıklamış olduğumuz eleman ile ilgili verilerin girilmesi için bir pencere 

açılacaktır. Örneğin silindirin üzerine çift tıkladıktan sonra önümüze aşağıdaki gibi 

bir pencere açılacaktır. 
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ġekil A.3 Silindir Penceresi 

Açılan pencerede de görüldüğü gibi burada silindir özelliklerini tek tek girerek 

motorumuzun karakteristiklerini vermekteyiz. Silindir hacmi, silindir çapı, derinliği, 

sıkıştırma oranı ve diğer gereken datalar girildikten sonra uygula butonuna 

tıkladıktan sonra bir diğer adıma geçiliyor. Aynı pencerede de başlama şartları 

üzerine tıklayarak açılan pencerede başlangıç şartlarını, egzoz çıkış basıncı, egzoz 

çıkış sıcaklığı, karışım oranı, yakıt buharlaşması gibi veriler girildikten sonra uygula 

butonuna tıklayarak bir diğer adıma geçiliyor. 

Bir sonraki adım ise yanma ile ilgili açılan pencere olacaktır. Yanma seçeneğinin 

üzerine tıkladıktan sonra açılacak olan pencerenin bizlere yanma şeklinin nasıl 

olacağı ile ilgili girilmesi gereken parametreler olduğunu gösterir. 
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ġekil A.4 Silindir - egzoz başlangıç penceresi. 

 

ġekil A.5 Silindirdeki yanma şekli penceresi. 

Görüldüğü gibi bu pencerede de yanma başlangıcı, yanma süresi, yanma şekli 

parametreleri girildikten sonra uygula butonuna tıklayarak bir diğer adıma geçilir. 
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(Şekil 3.9) Bir sonraki açılacak olan pencere ise ısı transferi ile ilgilidir. Bu 

pencerede de silindir ve piston özelliklerinin, yüzey alanları, duvar sıcaklıkları gibi 

dataların girilmesi gereklidir.  

 

ġekil A.6 Silindir ısı transfer penceresi. 

Bu dataları girdikten sonra ise valflerle ilgili pencereler önümüze çıkacaktır ve bu 

gereken dataları da girdikten sonra bağlantı boruları ile ilgili dataların girilmesi 

gerekir, böylece çalışma alanına yerleştirilen her bir elemanın üzerine tıklayarak 

onlar için girilmesi gereken dataları bu pencerelerden gireriz. Hava temizleyicisi, 

hava soğutucusu, silindir, plenum, turboşarj, ölçüm noktaları, başlangıç şartları ve 

diğer elemanların üzerlerine tıklayarak bunlar için açılan pencerelerde gereken 

dataların girilmesi mümkündür. Elemanlar için gereken dataları girdikten sonra menü 

çubuğunda bulunan simülasyon butonuna tıklayarak oradan da volumetrik verimi 

tıklayarak önümüze çıkacak olan pencereden bir referans eleman seçmemiz gerekir. 

BOOST ön-işlemcisinin izin verdiği bir plenum veya bir ölçüm noktası hava dağıtım 

oranının hesaplanması ve emme manifoldu koşulları ile ilgili hacimsel verim için bir 

referans yer olarak belirtilir. 
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ġekil A.7 Volumetrik verim için referans nokta penceresi. 

 

En son olarak ise bu yapılan işlemlerin koşturulması gerekir ve bunun için tekrar 

menü çubuğundan simülasyon butonuna tıklayarak açılacak olan simülasyonu koştur 

butonuna tıklayarak simülasyonu koşturmaya başlarız. Simülasyonu koştur dedikten 

sonra önümüze açılacak olan pencere aşağıdaki gibidir. 

 

ġekil A.8 Simülasyonu koştur penceresi. 

Koştur butonuna tıkladıktan sonra simülasyon ile ilgili bilgilerin ve durumunun 

verildiği bir pencere açılacaktır. 
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ġekil A.9 Simülasyon durum penceresi. 

Simülasyon ile ilgili daha ayrıntılı bilgi görüntülemek için açılan pencerenin sağ üst 

köşesinde bulunan „‟view logfile‟‟ butonuna tıklayarak simülasyon tarafından 

yapılan çalışmaları görüntülemek mümkündür. 

 

ġekil A.10 Simülasyon işlemlerinin ayrıntılı penceresi. 
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Yapılan işlemleri ve oluşturulan motor modelinin, girilen dataların özetini 

görüntülebilmek için ise menü çubuğunda bulunan simülasyon butonuna tıkladıktan 

sonra „‟show summary‟‟ butonuna tıklayarak önümüze açılacak pencereden girilen 

dataların ve yapılan hesapların özetini görüntüleyebiliriz.  

 

ġekil A.11 Özet tarayıcı penceresi. 
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EK. 2 - AVL CRUISE 

Uygulamalar 

Hesaplamalar, klasörler içinde organize edilir. Bunlar, hesaplama görevleri ve 

bunların parametrelerinden oluşur. Şu görevler mevcuttur: 

  SAM (Sistem Analizi) 

  Çevrim Koşusu 

  Tırmanma Performansı 

  Sabit Seyir 

  Tam Yükte Hızlanma 

  En Yüksek Çekiş Kuvveti 

  Genel Seyir 

  Frenleme / Motor Freni 

 

ġekil A.12 Bağlantılar 
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ġekil A.13 Veriyolu penceresi 

Hesaplamalar başlamadan önce aktarma organları eksik veya hatalı bağlantılara karşı 

kontrol edilmektedir. Ayrıca modül verileri de kontrol edilmektedir. 

Diyalog kutuları 

Bileşenlere veri (örneğin veri girişi, karakteristik eğriler haritalar) sağlamanın iki 

yolu vardır: 

  Doğrudan veri girişi 

 Dosyaları okumak 

Doğrudan veri girişi, her bileşen için diyalog kutularındaki veri girişi alanları 

üzerinden yapılır. Veri (genelde sayısal değerler), klavye kullanılarak elle girilir. 

Veri miktarı daha büyükse (örneğin karakteristik eğriler, haritalar), verileri bir 

dosyadan okutmak da mümkündür. Değerler kullanıcı tarafından seçilecek farklı 

birimler (birimler bir konfigürasyon dosyasında tanımlıdır) cinsinden 

girilebilmektedir. Programın iç yapısında ise sadece SI birimleri kullanılmaktadır. 

Program kontrolü    

Hesaplamalar için kullanılacak kontrol parametreleri, kontrol parametreleri diyalog 

alanı üzerinden girilir (Şekil 4.5). Kontrol parametreleri, örneğin hesaplama yöntemi, 

seyir çevrimi girdisine temel oluşturan hesaplama adımlarını belirlemektedir. Birçok 

hesaplama görevi sırasıyla gerçekleştirilmek zorundadır. Bunların parametreleri ayrı 

dosyalara kaydedilir ve ayrı dosyalardan çağırılır. Genel ve modüle özel hesaplama 

sonuçlarının bir listesi, gösterim amacıyla, kontrol parametrelerine ek olarak, 

artıişlemci çıktısında olması için seçilebilmektedir. 
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ġekil A.14 İçten yanmalı motor kontrol parametreleri diyalog alanı 

ÇeĢitli düzenleyiciler 

Eğriler ve haritalar düzenleyicisi (Şekil 4.6), Karakteristik eğrlilerin ve haritaların 

etkileşimli değiştirilmesine imkan verir. Veriler, aynı anda hem grafik hem de 
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çizelge olarak gösterilmektedir. Her iki gösterim üzerinde değişiklik yapmak 

mümkündür. Harita verileri doğrudan girilebilmekte veya ASCII dosyalardan 

okunabilmektedir. Tekil noktalarda veya tüm grafikte toplama/çıkarma, 

çarpma/bölme gibi aritmetik fonksiyonların uygulaması mümkündür. 

 

ġekil A.15 NOx emisyonları haritası düzenleyicisi 

Seyir çevrimi düzenleyicisinde ise güzergah verisi ve sürüş profillerinin yaratılması 

ve değiştirilmesi mümkündür. Güzegahlar, güzargaha bağlı değerler (örneğin 

sürtünme) ve güzargah veya zamana bağlı değerlere (örneğin dış sıcaklık) 

tanımlanırlar. Bir profilin en basit tanımı, zaman ekseni, zaman basamakları için hız  

ve vites değerleri ile yapılabilir. Veriler, hem çizelge hem de grafikle 

gösterilmektedir. Profiller ve güzegahlar birbirinden bağımsızdırlar. 

 

Kullancı tanımlı değiĢkenler  

Yakıt deposu hacmi [m
3
]: Taşıtın mevcut yakıt tüketim oranıyla ulaşabileceği en 

uzak mesafeyi hesaplamak için kullanılmaktadır (Şekil A.16).  
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ġekil A.16 Taşıt modülü kontrol parametreleri ve kullanıcı tanımlı değişkenler penceresi 

İçten yanmalı motor/çevre sıcaklık [K] ve basınç [mbar] farkları: Sıcaklık ve basınç 

farkı emme koşullarının düzeltilmesi için kullanılmaktadır. Çevre ve motor bölmesi 

koşullarındaki farklar tanımlanmalıdır. Bu değerler aynı zamanda çevre koşullarına 

göre içten yanmalı motorun güç düzeltme hesabında kullanılmaktadır. 

Römork kancası ile ön aks arası mesafe [mm]: Römork kancası ile ön aks arasındaki 

yatay mesafedir. Yarı römorklu kamyon durumunda aks mesafesinden daha az 

olabilir. 

Aks mesafesi (mm): Ön ve arka aks arasındaki yatay mesafedir. 

Yüke bağlı değişkenlerde boş, dolu ve yarı dolu olmak üzere üç farklı duruma göre 

hesaplama yapılabilir. Buna ek olarak, boş yük durumuna farklı ek kütleler 

tanımlanarak, taşıt için istenilen bir ağırlık tanımlanabilir. Aşağıdaki ilk yedi 

değişken bu şekilde yüke bağlı değişkenlerdir. 

Yük durumuna göre taşıtın ağırlık merkezi mesafesi [mm]: Ağırlık merkezi 

yüksekliği, ağırlık merkezi ile yer arasındaki dikey mesafedir. 
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Yük durumuna göre römork kancasının yüksekliği [mm]: Römork kancası ile yer 

arasındaki dikey mesafedir. 

Ön aks tekerlek basıncı [bar]: Yük durumuna bağlı olarak ön aksta tekerleğin yere 

temas ettiği alandaki basınçtır. 

Arka aks tekerlek basıncı [bar]: Yük durumuna bağı olarak arka aksta tekerleğin 

temas ettiği alandaki bacınçtır. 

Ön aks lastik hava basıncı [bar]: Yük durumuna bağlı olarak ön aks lastik hava 

basıncıdır. 

Arka aks lastik hava basıncı [bar]: Yük durumuna bağlı olarak arka aks lastik hava 

basıncıdır. 

Taşıt kütlesi [kg]: Taşıt kütlesi, boş taşıtın tam dolu yakıt deposunu da içeren 

kütlesidir. 

Brüt kütle [kg]: Brüt kütle, taşıtın izin verilen en büyük kütlesidir. 

Kesit alanı [m
2
]: Kesit alanı, taşıtın hava direnci hesabı için kullanılan kesit alanıdır. 

Kesit alanıyla taşıtın boyutunun etkisi hesaba katılmış olurç 

Hava direnç katsayısı [-]: Hava direnç katsayısı, taşıtın şekline bağlı olan hava direnç 

faktörüdür. 

Ön aks kaldırma katsayısı [-], arka aks kaldırma katsayısı [-]: ön ve arka aks 

kaldırma katsayıları, taşıtın hızının tekerlek yüklerine etkisinin hesaba katılması 

içindir. Pozitif bir kaldırma katsayısı, tekerlek yüklerinin azaldığının göstergesidir. 

Kaldırma katsayıları negatifse, tekerlek yükleri artan hızla birlikte artar. 

Ön iz genişliği [mm], arka iz genişiği [mm]: Ön ve arka akslarda sol ve sağ tekerlek 

arasındaki yatay mesafedir. 

Ön aks katılığı, arka aks katılığı [N/ 
0
]: Viraj eğrilik yarıçapına göre taşıt,yanal 

ivmeden kaynaklanan yanal kuvvetler üretmek durumundadır. Yanal kayma açısı ve 

direksiyon açısının hesaplanması için ön ve arka aks katılığına ihtiyaç duyulur. Her 

tekerleğe düşen düşey kuvvetin hesaplanması için iz genişliğinede ihtiyaç duyulur. 

Taşıtın toplam uzunluğu [m]: Çapraz rüzgar direnci hesabı için taşıtın ön ucu ile arka 

ucu arasındaki mesafe olan toplam uzunluk değeri verilmelidir. 
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Taşıt yanal alanı [m
2
]: Çapraz rüzgar direnci hesabı için taşıtın yanal alanı da 

verilmelidir. 

Taşıtın ön ucuylaön aks arasındaki mesafe [m]: Yine çapraz rüzgar direnci hesabı 

için gereklidir. 

Çapraz rüzgar direnci katsayısı [-]: Çapraz rüzgar direnci hesabı için gerekli olan 

şekil katsayısıdır. 

Dönme momenti katsayısı [-]: Tşıt dönme momentinin çapraz rüzgar direncine 

etkisini gösteren katsayıdır. 

Kullanıcı tanımlı değişkenler 

İç çap [mm], dış çap [mm]: Bu değerlerle kavramanın ortalama çapı 

hesaplanmaktadır (Şekil A.17). 

 

ġekil A.17 Kavrama modülü kontrol parametreleri ve kullanıcı tanımlı değişkenler penceresi 

Sürtünme yüzeyi setleri sayısı [-]: Sürtünme yüzeyi setlerinin sayısı kavrama 

disklerinin sayısına eşittir. Hesaplamada her disk iki kavrama yüzünden oluşan bir 

set sayılmıştır. 
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Statik sürtünme katsayısı [-], dinamik sürtünme katsayısı [-], şekil parametresi 

[rad/s]: Bu değerlerden kavramanın sürtünme karakteristiği belirlenmektedir. İki 

sürtünme katsayısının girilmesi sadece serbestçe tanımlanabilir sürtünme 

karakteristiği parametresi seçilmediğinde gereklidir. 

Tahrik tarafı atalet momenti [kgm
2
], güç alınan taraf atalet momenti [kgm

2
]: 

Tekerlekleri tahrik eden aktarma organları tarafı ile motordan gelen gücün alındığı 

tarafın kavrama disklerinin atalet momentleridir. 

İletilebilecek en yüksek moment [Nm]: Kavramanın güç alınan tarafla tahrik tarafı 

arasında iletebileceği en yüksek momenttir. Girilmesi sadece serbestçe tanımlanabilir 

sürtünme karakteristiği parametresi seçilmediğinde gereklidir. 

Debriyaj kavrama miktarının bir fonksiyonu olarak basınç kuvveti [N]: Basınç 

kuvveti sürtünme yüzeyleri birbirine bastırıldığında ortaya çıkan eksenel kuvvettir. 

Bu kuvvet debriyaj kavrama miktarına bağlıdır. Basınç kuvveti ile iletilen moment 

boyutlar dikkate alınarak hesaplanabilir. 

Kayma durumunda iletilebilecek en yüksek moment [Nm]: Bu değişken sadece basit 

model seçildiğinde ve serbestçe tanımlanabilir sürtünme karakteristiği aktive 

edildiğinde gereklidir. 

Kayma durumunda sürtünme katsayısı [-]: Bu değişken sadece ayrıntılı model 

seçildiğinde ve serbestçe tanımlanabilir sürtünme karakteristiği aktive edildiğinde 

gereklidir. 

Kullanıcı tanımlı değiĢkenler 

Motor tipi göstergesi [-]: Benzinli ve dizel olmak üzere iki seçenek mevcuttur. (Şekil 

A.18). 

Doldurucu tipi göstergesi [-]: Doldurucusuz, turbo dolduruculu ve ara soğutmalı 

turbo dolduruculu olmak üzere üç seçenek vardır. 

Motor hacmi [cm
3
]: Motor hacmi tüm silindirlerin toplam hacmidir. Bir motorun 

farklı bir hacimdeki bir motora dönüştürülmesi mümkündür. Bu durumda tüm 

moment değerleri, mutlak tüketim ve emisyon değerleri yeni hacmin etkisine oranı 

ile çarpılarak hesaplanır. 
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Motor çalışma sıcaklığı [
0
C]: Sıcak çalıştırma durumunda motor çalışma sıcaklığına 

ihtiyaç vardır. Sıcak çalıştırma seçildiğinde hesaplama başındaki motor sıcaklığı 

motor çalışma sıcaklığıdır. Soğuk çalıştırma seçildiğinde hesaplama başındaki motor 

sıcaklığı ortam sıcaklığıdır. 

Silindir [-]: Motordaki silindir sayısıdır. 

Zaman sayısı [-]: 2 zamanlı ve 4 zamanlı olmak üzere iki seçenek mevcuttur. 

Atalet momenti [kgm2]: Motorun atalet momenti, motorun krank mili, volanı,olası  

bir fanı, kam mili gibi bütün parçalarını içermektedir. 

Cevap süresi [s]: Cevap süresi motorun tam güce erişmek için ihtiyaç duyduğu 

süredir. 

 

ġekil A.18 İçten yanmalı motor modülü kontrol parametreleri değişkenler penceresi                                

Motorun en yüksek dönme hızı [rpm]: Motor için bir en yüksek dönme hızı 

tanımlamak mümkündür. Bu dönme hızının üstündeki motor dönme hızlarında yakıt 

püskürtmesi kesilecektir. 

Yakıt tipi [-]: Motorin, benzin, hidrojen, metanol gibi yakıtlar tanımlamak 

mümkündür. 
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Yakıt yoğunluğu [kg/m
3
]: Motorun sıcaklık ve emisyon hesaplarında kullanılmak 

üzere yakıtın yoğunluğu kullanıcı tarafından girilebilir. 

Yakıt ısıl değeri [kJ/kg]: Motorun sıcaklık ve emisyon hesaplarında kullanılmak 

üzere yakıtın ısıl değeri kullanıcı tarafından girilebilir. 

Karbon ağırlık oranı [-]: Motorun emisyon hesaplarında kullanılmak üzere yakıtın 

karbon ağırlık oranı kullanıcı tarafından girilebilir. 

Boşta çalışma hızı [rpm]: Boşta çalışma hızı için sabit bir değer tanımlanabilir. Sabit 

boşta çalışma hızı seçildiğinde bu değer kullanılmaktadır. 

Boşta çalışma yakıt tüketimi [1/h], boşta çalışma NOx emisyonu [kg/h], boşta 

çalışma CO emisyonu [kg/h], boşta çalışma HC emisyonu [kg/h], boşta çalışma is 

emisyonu [kg/h]: Boşta çalışma tüketimi ve emisyonları için sabit değerler 

tanımlanabilir. Sabit değerli boşta çalışma tüketim ve emisyonları seçildiğinde bu 

değerler kullanılmaktadır. 

Yakıt kesici için mutlak motor dönme hızı değerleri [rpm]: Burada gaz pedalına 

basılmadığı zaman, yakıt kesicinin devreye gireceği mutlak alt ve üst motor dönme 

hızı sınırları girilebilir. 

Yakıt kesici için göreceli motor dönme hızı değerleri [rpm]: Burada gaz pedalına 

basılmadığı zaman, yakıt kesicinin devreye gireceği alt ve üst motor dönme hızı 

sınırlarının boşta çalışma devrinden ne kadar fazla oldukları girilebilir. Boşta çalışma 

hızının sabit olmayıp, örneğin sıcaklığa bağlı olduğu durumlarda bu değişken 

kullanışlıdır. 

Veriyolundan yakıt kesme sinyali [-]: Yakıt kesici aktivasyonu veriyolu girişinden de 

gaz pedalına basıldımadığı zamanlarda yakıt kesicinin devreye girip girmemesi 

gerektiği kontrol edilebilmektedir. 

Motor sıcaklığı [
0
C]: Motorun zamana bağlı sıcaklık karakteristiği kullanıcı 

tarafından tanımlanabilmektedir. 

Isı sığası [J/K]: Ortalama kaybedilen ısının miktarının belirlenmesi için 

kullanılmaktadır. Motorun mevcut sıcaklığının bir fonksiyonu olarak verilmelidir. 

Isınma zenginleştirmesi [1/h]: Isınma zengileştirmesi, motor sıcaklığının bir 

fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 



 
88 

İlk çalıştırma zenginleştirmesi [1/h]: İlk çalıştırma zenginleştirmesi, zamanın bir 

fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Hızlanma zenginleştirmesi [1/h]: Hızlanma zzengileştirmesi, emme subabı 

konumunun bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Sıcaklığa bağlı boşta çalışma hızı [rpm]: Boşta çalışma hızı, motor sıcaklığının bir 

fonksiyonu  olarak tanımlanabilmektedir. 

Marş motoru akımı [A]: Marş motoru akım karakteristiği, start-stop otomatiği için 

(bu özel bileşen taşıt modelinde kullanılacaksa) kullanılmaktadır. Beşe kadar sıcaklık 

seviyeleri için zamana bağlı farklı marş motoru akım karakteristikleri 

tanımlanabilmektedir. 

Yük sinyal haritası [%]: Emme subabı pozisyonu, motor dönme hızı ve ortalama 

efektif basıncın bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmektedir. 

Bunların dışında kullanıcı tanımlı değişkenlerle, ortalama sürtünme basıncı 

modelleri, doldurucu modelleri, boşta çalışmada, tam yükte ve diğer koşullarda yakıt 

tüketim ve emisyon haritaları, güç, moment ve ortalama efektif basınç eğrileri, motor 

freni halinde güç, moment ve ortalama efektif basınç eğrileri tanımlanabilmektedir. 

Kullanıcı tanımlı değiĢkenler 

Tekerlek atalet momenti [kgm
2
]: Tekerleğin atalet momentidir. (Şekil A.19). 

Lastik sürtünme katsayısı [-]: Lastik sürtünme katsayısı lastiğin yapıldığı yapıldığı 

malzemeye bağlıdır. Bu değişkenle, farklı lastiklerin taşıtın davranışı üstündeki etkisi 

hesaba katılabilmektedir. Statik yuvarlanma yarıçapı [mm]: Taşıt hareket etmediği 

durumda tekerlek merkezi ile yol yüzeyi arasındaki mesafedir. Sabit dinamik 

yuvarlanma yarıçapı [mm]: Taşıt hareket ettiği durumda tekerlek merkezi ile yol 

yüzeyi arasındaki mesafedir. 
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ġekil A.19 Tekerlek / Lastik modülü kontrol parametreleri değişkenler penceresi 

Statik yuvarlanma yarıçapından biraz daha büyüktür. Sabit dinamik yuvarlanma 

yarıçapı seçildiğinde ilgili veri buraya girilmektedir. 

Karakteristik dinamik yuvarlanma yarıçapı [mm]: Dinamik yuvarlanma yarıçapı taşıt 

hızının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmektedir. Karakteristik dinamik 

yuvarlanma yarıçapı seçildiğinde ilgili veriler buraya girilmektedir. 

En yüksek çekişte kayma oranı [%]: En yüksek çekiş oranında tekerlekte oluşan 

kayma oranıdır. 

Sonsuz kaymada çekiş [-]: Sonsuz kayma halinde tekerlekteki çekiş oranıdır. 

Tekerlek yüküne bağlı yuvarlanma direnci [%]: Tekerlek yükünün yuvarlanma 

direncini etkileme oranıdır. 

Lastik iç basıncına bağlı yuvarlanma direnci [%]: Lastik iç basıncının yuvarlanma 

direncini etkileme oranıdır [23]. 
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