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DĐZEL MOTORLARDA YANMA SÜRECĐ BOYUNCA AZOT OKSĐT
OLUŞUMU VE YANMIŞ ÜRÜNLERĐN DENGE
KONSANTRASYONLARININ MATEMATĐK MODELLENMESĐ
ÖZET
Geçmiş dönemlerde içten yanmalı motorlarda yapılan araştırmalar güvenilirlik ve
ucuz imalat yönlerinde yapılmıştı ancak artan yakıt fiyatları ve çevre kirliliği
nedeni ile artık çalışmalar içten yanmalı motorların verimlerini artırma ve egzoz
gazlarının kirlilik oranını düşürme yönünde değişmiştir.
Bu noktada aşırı doldurma işlemi önem kazanmıştır. Aşırı doldurma sistemi ile
birlikte birim hacim ve ağırlıktan alınabilen gücü artırırken, bu sayede diğer
yandan verimi artırmakta, motor boyutlarını küçültülmesini ve egzoz gazlarının
kirletici bileşenlerinin birim güç başına azaltılmasını sağlamaktadır. Aşırı
doldurma sayesinde benzin motorlarına göre daha ekonomik çalışmasının yanında
kullanılan aşırı doldurma sistemi ile birlikte dizel motorunun hızlarının artması
sağlanmış ve boyutları küçülmüştür. Bununla birlikte binek taşıtlara uygulanması
kolaylaşmıştır.
Ancak aşırı doldurma sisteminin kullanımı ile birlikte silindir için sıcaklık ve
basınç parametrelerinin değerleri artmakta, bunun sonucu olarak da NOx
oluşumunda artış gözlenmektedir. Giderek artan çevre kirliliğini önleme amaçlı
olarak yürürlüğe giren EURO kuralları, aşırı doldurma ile yapılan bu güç artışını
kısıtlamaktadır. Bu doğrultuda ülkemiz 2007 yılının ortalarında EURO 2
kurallarına geçiş yapacaktır.
Bu çalışma ile birlikte Başak Traktör firması tarafından üretilmekte olan 3
silindirli dizel motorunun aşırı doldurma ile gücü artırılacak, hazırlanan
matematik model ile bu güç artışı ile artan NOx oluşumu gözlenecek ve EURO 2
kurallarına uygunluğu tartışılacaktır.
Matematik model krank açısı değişimine bağlı olarak silindir içi parametreleri
olan sıcaklık ve basıncı hesaplayarak, reaksiyon hızları üzerinde etkisi olan bu
parametreleri denge denklemlerini çözmekte kullanacaktır. Denge denklemlerinin
modellenmesinin ardından Zeldovich difüzyonlu yanma mekanizması kullanılarak
NOx emisyon değerlerinin hesabına geçilecektir.
Oluşturulan bu model kullanılarak , “DizelHESAP” adı verilen program
oluşturulacak, bu programa ayrıca Makine Mühendisi Esin Çakır’ ın hazırlamış
olduğu mukavemet programı da adepte edilerek, dizel motoru için emisyon
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değerlerini ve mukavemet değerlerini hesaplayan arayüzlü bir program
oluşturulacaktır.

xii

MATHEMATICAL MODELLING OF NITROGEN OXIDE FORMATION
AND BURNED GASES EQUILIBRIUM EQUATIONS ON DIESEL
COMBUSTION
SUMMARY
On past period, all researches and developments were focused on safety and
economic manifacturing methods, but depends on increasing of fuel costs and air
pollution, nowadays research and developments are tended to improving
efficiency and reducing pollution ratio of exhaust gases.
On that case, turbocharge is getting valued. With in turbocharge, power of unit
volume and weight by this means efficiency is increasing. Not only diesel engines
efficinecy is beter than gasoline engines efficiency but also disel engines sizes and
weights is getting dicrease with that turbocharge.
On that other hand, with the increased tempratures and pressures in cylinder, NOx
formations are willing to rise up. Effectuated EURO regulations by EU for
avoiding air pollution are limit usage of turbocharge. On that direction our
country are planing to effectuate EURO 2 regulations on 2007 summer.
In this study, BASAK Traktor’ s 3 cylinder diesel engine will be turbocharged.
And than increasing of NOx formation will be obseved and discussed in EURO 2
regulations by mathematical model.
Mathematical model will compute cylinder pressure and tempratures ,which are
directly efect on reactions velocities, depending on crank angles After modelling
of equilibrium equations, NOx formations will calculate by Zeldovich diffusion
combustion mechanism.
That mathematical model will be base for a MATLAB GUI program which is
named “DizelHESAP”. Additionally, a piston crank mechanism’ s strength
analysis MATLAB program which is prepared by Mechanical Eng. Esin Çakır,
will be added and finally a program with an interface will be builted which can
calculate emission formations and strength analyses for diesel engines.

xiii

1.
1.1.

GĐRĐŞ
Dizel Motorunun Tarihi ve Gelişimi

Dizel motorlarının çalışma prensibi ilk olarak 1824 yılında Fransız Mühendis
Nicholas Leonard Sadi Carnot tarafından ortaya konuldu. “Carnot” çevrimini de
ortaya koyan Carnot’ un dizel motoru çalışma ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
Sıkıştırılmış havanın yakıtı kendiliğinden tutuşturması: 15/1 oranında sıkıştırılan
havanın 400 0C’ ye kadar ısıtıldığı taktirde havanın deneyde kullanılan kuru yonga
parçalarını yakabileceği.
Yanmadan önce havanın sıkıştırılması: Carnot yanmanın atmosferik basınç yerine
yüksek basınçlarda yapılmasını ve yakıtın pistona sıkıştırma işlemi sonunda
gönderilmesini önerdi. Günümüzde kullanılan enjektörler bu temel ilkenin ürünü
olarak kullanılmaktadır.
Silindirlerin soğutulması : Çevrimin sürekliliği için silindir duvarlarının soğutulması
gerekliliği.
Carnot’ un egzoz gazlarının ısılarından yararlanma düşüncesi ise uzun yıllar sonra
gerçekleşme fırsatı bulmuştur. Carnot’ un ölümünün ardından (1832), 1892 yılında
Prof. Dr. Rudolf Diesel, havanın belirli bir oranda sıkıştırılması sonucu oluşan
sıcaklığın, yakıtın tutuşma sıcaklığından daha yüksek olduğu makinesinin patentini
aldı. Bu makinede yakıt, hava sıkıştırıldıktan sonra piston ÜON’ ya yaklaşırken
püskürtülmekte, yanmanın etkisi ile de genişleme yapılması sağlanmaktaydı. Dr.
Diesel bu makinesinde Carnot çevrimim verimine ulaşma düşüncesi ile, makinesinde
gerçekleşen çevrimi iki sabit sıcaklık (izoterm) ve iki sabit ısı (adyabat) eğrisinden
oluşan Carnot çevrimine uygun olarak, adyabatik genişleme ve sıkışma amacı ile
pistonları olabildiğince yalıttı. Yüksek sıkıştırma basıncı ve soğutulmayan pistonlar
nedeni ile söz konusu makine başarılı bir şekilde çalışmadı. Bu makinede, Almaya’
da petrol bulunmaması nedeni ile yakıt olarak toz haline getirilmiş kömür
kullanılmıştır.
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Đlk denemenin 3 yıl ardından 1895’ de Dr. Diesel, dört zamanlı çevrime göre çalışan,
sıkıştırma sonu basıncı 30-40 atm olan, piston duvarları su ile soğutulan, yakıtın
yüksek basınçlı hava ile birlikte silindire püskürtüldüğü ve termik verimi %24 olan
makinesini tanıttı. Ardından Dr. Diesel’ in MAN firması ile yaptığı işbirliği
sonucunda 1897’ de günümüzde kullanılan dizel motorlarının ilk örneği üretildi.
(Şekil 1.2)

Şekil 1.1 Prof. Dr. Rudolf Diesel (1858-1913)

Şekil 1.2 MAN firması tarafından üretilen ilk dizel motoru (1897)
1.2.

Dizel Motorlarının Çalışma Đlkeleri

4 zamanlı bi dizel motorunun çalışma prensibi bu bölümde basit bir şekilde
açıklanacaktır.
1.2.1.

Emme Zamanı

Piston ÜÖN’ dan AÖN’ ya doğru hareket ederken silindir içinde giderek büyüyen
hacim ve dolayısı ile oluşan vakumun etkisi ile birlikte, açılan emme supabından
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atmosfer basıncındaki hava silindire emilmeye başlanır. Piston AÖN’ yı bir miktar
geçene kadar emme işlemi devam eder. Havanın silindire emildiği bu sürece “Emme
Zamanı” denir.
1.2.2.

Sıkıştırma Zamanı

Piston bu zamanda AÖN’ ya olan hareketini tamamlamış ve ÜÖN’ ya doğru harekete
geçmiştir. Hem emme hem de egzoz supapları kapalı olduğundan, sıkıştırmanın
etkisi ile birlikte piston içi basıncı artmaya başlar. Sıkıştırma işlemi yapılan bu sürece
“Sıkıştırma Zamanı” adı verilir.
1.2.3.

Yanma ve Genişleme Zamanı

Sıkıştırma zamanının sonuna doğru, sıkıştırmanın etkisi ile birlikte basıncı ve
sıcaklığı yükselen havaya, yakıt küçük tanecikler halinde püskürtülür. Silindire
püskürtülen yakıt belirli bir gecikme ile tutuşur ve yanma gerçekleşir. Püskürtme
işlemi piston ÜÖN’ yı geçtiğinde de devam eder. Dolayısı ile yanma genişleyen bir
hacim içinde gerçekleşmektedir.
Yanmanın etkisi ile birlikte sıcaklığı ve basıncı artan gazlar pistonu AÖN’ ya doğru
genişlemeye zorlar. Bu sırada silindir içindeki hacim büyümektedir. Artan bu hacim
nedeni ile iş yapan gazların basınçları genişleme sonunda azalır. Yanmanın ve
genişlemenin gerçekleştiği bu zamana “Yanma ve Genişleme Zamanı” adı verilir.
1.2.4.

Egzoz Zamanı

Genişleme zamanının sonuna doğru egzoz supabı açılır ve silindir içinde basınçlı
olarak bulunan egzoz gazları egzoz supabından silindir dışına çıkar. Buna olaya
“Serbest Egzoz” adı verilir. Piston AÖN’ ya ulaşınca yönü değişerek ÜÖN’ ya doğru
hareket etmeye başlar. Bu sırada piston silindir içinde bulunan egzoz gazlarını
süpürerek egzoz supabından dışarıya atar. Bu olaya da “Cebri Egzoz” adı verilir.
Genel olarak atık egzoz gazlarının silindir içinden atıldığı bu olaya “Egzoz Zamanı”
adı verilir.
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2.

DĐZEL MOTORLARINDA AŞIRI DOLDURMA

Đçten yanmalı motorlar günümüzde eski ve çevreye zarar veren bir teknoloji olsada,
alternatiflerine karşı hem teknik ve uygulanabilirlik yönünden hem de ekonomik
yönden üstünlüğünü korumaktadır. Ayrıca, özellikle kara ve küçük deniz ve hava
taşıtlarındaki kullanım alanını uzun süre koruyacağı kesindir.
Pistonlu motorların alternatiflerinden biri olan gaz türbinleri uçaklarda yaygın olarak
kullanılmaktayken,

gemilerin

ve

elektrik

tesislerinde

buhar

türbinleri

kullanılmaktadır. Dizel motoru ise yüksek verimleri ve ucuz yakıt kullanabilmek
kabiliyeti nedeni ile büyük gemilerin tahrikinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak
dizel motoru her ne adar yüksek verimli olsada, yüksek güçlerde (>3000 BG)
kapladığı hacim nedeni ile yerini buhar türbinlerine bırakmak zorunda kalmıştır.
Büyük bir sektör olan taşıtların tahrikine gelince, demiryollarında elektrik tesislerinin
yaygın olduğu bölgelerde elektrikli demiryolu taşımacılığı
kullanılırken,

diğer

bölgelerde

dizel

motoru

kullanılan

yaygın olarak

taşımacılık

tercih

edilmektedir. Karayolu taşımacılığında ise benzin ve dizel motorunun kullanımının
%100

oranında

olduğu

söylenebilir.

Günümüzde

karayolu

taşımacılığında

kullanılmak üzere hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli araçlar geliştirilse de bu
teknolojilerin yakın zamanda kullanımının yaygınlık kazanması zor gözüküyor.
Günümüzde tüketilen toplam enerjinin %25’ i, toplam petrol üretiminin %50 kadarı
ulaştırma amaçlı olarak, kara ve denizyolu taşımacılığında içten yanmalı motorlar
tarafından harcanmaktadır. Ek olarak çevre içten yanmalı motorların çevre kirliliğine
katkısı toplam kirliliğin %60’ ı oranında yüksek bir değerdir. Geçmiş dönemlerde
içten yanmalı motorlarda yapılan araştırmalar güvenilirlik ve ucuz imalat yönlerinde
yapılmıştı ancak artan yakıt fiyatları ve çevre kirliliği nedeni ile artık çalışmalar içten
yanmalı motorların verimlerini artırma ve egzoz gazlarının kirlilik oranını düşürme
yönünde değişmiştir.
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Bu noktada aşırı doldurma işlemi önem kazanmıştır. Aşırı doldurma sistemi ile
birlikte birim hacim ve ağırlıktan alınabilen gücü artırırken, bu sayede diğer yandan
verimi artırmakta, motor boyutlarını küçültülmesini ve egzoz gazlarının kirletici
bileşenlerinin birim güç başına azaltılmasını sağlamaktadır. Aşırı doldurma
sayesinde benzin motorlarına göre daha ekonomik çalışmasının yanında kullanılan
aşırı doldurma sistemi ile birlikte dizel motorunun hızlarının artması sağlanmış ve
boyutları küçülmüştür. Bununla birlikte binek taşıtlara uygulanması kolaylaşmıştır.
Yük taşımacılığı ve toplu taşımada yüksek oranlarda kullanılan dizel motorunun
binek taşıtlardaki günümüzde kullanımı benzinli motorlara yaklaşmış, aynı değerlere
ulaşmıştır.
Đçten yanmalı motorlarda aşırı doldurma ile ilgili çalışmalar içten yanmalı motorların
ortaya çıkışı ile birlikte başlamıştır. 1885 yılında Gottlieb Daimler kendi benzin
motorunun aşırı doldurma sistemi için patentini aldı. Daimlerin bu sisteminde
pistonun alt yüzü kompresör olarak görev yapmaktaydı. Pistonun alt yüzeyi
tarafından sıkıştırılan ve karterde bulunan hava tek yönlü bir supaptan geçerek
pistona dolmaktaydı. Bu ilk sistemde istenilen güç ve devir artışına ulaşılamamıştır.
1886’ da ise Rudolf Diesel dizel motorunun aşırı doldurması ile ilgili bir patent
almıştır. Diesel’ de Daimler gibi piston alt yüzeyini kompresör olarak kullanmış,
ancak karterde bulunan hava direk olarak pistona göndermek yerine bir depoda
topladıktan sonra göndermeyi tercih etmişti. Bu sistem ile dizel motorunun çıkış
gücünde %30 oranında artış görülmüş ancak havanın toplandığı deponun küçük
yapılması neden ile yüksek depolama basınçlara ulaşılmış buda verimi %30 oranında
düşürmüştü.
Bu gelişmelerin ardından aşırı doldurmanın önem kazandığı diğer bir sektör 1900’ lü
yıllarında başında ortaya çıktı. Yoğunluğun yükseklik ile birlikte azalması nedeni ile
birlikte özellikle uçaklarda motor gücünde azalmalar meydana gelmekteydi. Bu
zorunlu ihtiyaç nedeni ile benzinli motorlarda kullanılabilecek aşırı doldurma
sistemleri gelişme gösterdi. 1910 yılında 5 km yükseklikte %40’ a varan güç kaybını
önleyebilecek kapasitede aşırı doldurma sistemleri geliştirildi. Kullanılan bu
sistemler mekanik tahrikliydi. Egzoz türbini ile tahrikli sistem üzerine olan
çalışmalar 1905’ lerde başlamış olsada, başarı sağlamış uygulamalar 1920-1925

5

yıllarında ortaya çıkmıştır. Egzoz türbini ile aşırı doldurma uçak motorlarındaki
kullanım fırsatına 1938-1940 yıllarında erişebilmiştir.
2.1

Aşırı Doldurmanın Nedenleri, Üstün ve Zayıf Yönleri

Bilindiği üzere içten yanmalı motorlarda güç,
N e ≈ V H × p me × n
şeklinde motor strok hacmi (VH), ortalama efektif basınç (pme) ve dönme sayısı (n)
ile doğru orantılı olduğuna göre, motor hacmini artırmadan efektif güc artırılmak
isteniyorsa dönme sayısı veya ortalama efektif basınç artırılmalıdır. Dönme sayısı
günümüz motorlarında 5000-7000 d/dak ile belirli değerlere ulaşmıştır. Dönme
sayısının artışı ile birlikte özellikle dizel motorlarında verimin azalması, volumetrik
verimin düşmesi gibi problemlerin yanı sıra, piston biyel mekanizmasında atalet
kuvvetinden meydana gelen zorlamaların artması güç artırımı için devir artırma
yönetiminin kullanılmasını güçleştirmektedir. Piston biyel mekanizmasının maruz
kaldığı en büyük atalet değeri ÜÖN’ da oluşur. Bu değer;

Fi = m gg × r × w 2 × (1 + λb )
şeklinde olup. Burada;
mgg:

Gidip gelen kütleler

r:

Krank yarı çapı

λb:

Biyel eğikliği (Krank yarı çapı / biyel boyu)

w:

Açısal hız (πn / 30)

olmak üzere, görüldüğü gibi oluşan atalet kuvvetinin değeri hızın karesi ile birlikte
değişmektedir. Artan bu kuvvetler nedeniyle sistem zorlamalara maruz kalarak zarar
görmektedir. Bu zorlamaları önleyici veya zorlamalara dayanıklı sistemlerin
geliştirilmesi ekonomik olmamakla birlikte, teknik olarak da bir çok sorunu
beraberinde getirmektedir.
Bu sebeplerden dolayı dönme sayısının artırılması yerine, aşırı doldurma yaparak
ortalama efektif basıncın artırılması, beraberinde dönme sayısının artışı gibi bazı
problemler getirse de, günümüzde kullanım alanı yaygınlaşmıştır. Aşırı doldurma ile
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silindir içine normal emme basıncının 1.5-4 katı mertebelerinde kadar basınçlı hava
ve buna paralel olarak daha fazla yakıt gönderilerek, birim hacimden elde eilen güç
arttırılmaktadır. Bu uygulama sırasında artan güç ile birlikte termik ve mekanik
zorlamalar artacağı için motorun daha sağlam ve ağır yapılması gerekliliği
doğmaktadır. Ancak elde edilen güç artışı, bu dezavantajları göz ardı edebileceğimiz
mertebelerdedir.
Aşırı doldurmanın en aktif olarak kullanıldığı uygulama alanı küçük taşıt düzeleri
olmuştur. Bu taşıtlarda aşırı doldurmasız olarak ancak 5-6 bar’ lık ortalama efektif
basınç değerine ulaşılırken, aşırı doldurma ile birlikte 8-10 bar mertebelerine çıkmak
mümkün olmuştur. Tüm bu bilgiler ışığında aşırı doldurmanın üstün taraflarını
aşağıdaki gibi özetlemek mümkün.
Aynı güç için daha küçük motor hacmi ve daha az silindir sayısı kullanımı sağlar.
Buda mekanik verimin artmasına yardımcı olur.
Aynı güce daha hafif bir yapı ile ulaşma sağlanır.
Özellikle egzoz türbini ile yapılan aşırı doldurmalarda yüksek verim elde edilir ve
özgül yakıt tüketimi eğrisinde iyi yönde değişim gözlenir. Benzinli motorlarda
vuruntu nedeni ile aşırı doldurma yapıldığında sıkıştırma oranı düşürülür. Bu
uygulama verimin düşmesine neden olur.
Motor gücünün dış ortam basıncına olan bağımlılığı azalmış olur. Bu avantaj
özellikle uçaklarda önem kazanmaktadır.
Soğutmaya giden ısı azalacağı için soğutma sistemi daha küçük imal edilebilir.
Egzoz emisyonlarında azalma görülmektedir. Hava fazlalık katsayısı büyüdüğü,
sıcaklıklar yükseldiği ve tutuşma gecikmesi azaldığı için CO, HC ve is
emisyonlarında azalma görülür. Ancak piston içi basınç ve sıcaklıkların artması
nedeni ile NOx emisyonlarında artma gözlenir.
Egzoz türbini ile tahrikli aşırı doldurma sistemlerinde egzoz susturucusu da
küçülmektedir.
Tüm bu avantajların yanı sıra aşırı doldurmanın bazı dezavantajları da mevcuttur.
Bunlar;
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Basınç ve sıcaklıklar arttığı için motorda meydana gelen termik ve mekanik
zorlamalar artacaktır. Bu artış ile birlikte motor malzemelerinin kaliteli olması ve
tasarımının dikkatli yapılması gerekmektedir. Tüm bu işlemler bir maliyeti
gerektireceği için toplam maliyette artış gözlenir.
Özellikle taşıt motorlarında kullanılan egzoz türbini ile tahrikli aşırı doldurma
sistemlerinde, motorun düşük devirlerinde doldurucu gerekli doldurma basıncını
sağlayamayabilir. Bu durumda ortaya çıkan kötü moment karakteristiği istenen bir
durum değildir. Aynı durum ani ivmelenmelerde egzoz türbinin ataleti dolayısı ile de
ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu dezavantajlarına rağmen, küçüklüğü, hafifliği ve basitliği nedeni ile
taşıtlarda egzoz türbini tahrikli aşırı doldurma sistemlerinin (Şekil 2.1) kullanımı
tercih edilmektedir.

Şekil 2.1 Egzoz Türbini Tahrikli Aşırı Doldurma Sisteminin Şematik Gösterimi
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3.

3.1

DĐZEL MOTORLARINDA GENEL YANMA TEORĐSĐ

Yanma Kimyası

Dizel motorlarında yakıt ile hava karışarak yanması sonucunda yanma ürünleri
oluşurlar. Bunlar CO2, H2O, SO2, O2 ve N2’ dir. Eğer yakıt çevrim sonucu tam olarak
yanmamış ise veya yanma disosiyasyona uğramış ise bu bileşenlere ek olarak CO,
H2, O, H, NO gibi ürünlerde oluşur.
Motorda meydana gelecek olan yanmanın tam olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
yanmanın gerçekleştiği yanma odasındaki hava miktarına bağlıdır. Termodinamik
hesaplarda hesaplamaları kolaylaştırmak amacı ile yakıt 1 kg olarak kabul edilir. Bu
1kg’ lık yakıtın tam olarak yanması için gerekli olan hava ise hava fazlalık
katsayısının hesaplanmasında kullanılmaktadır. 1 kg lık yakıt,
C+H+O+S = 1 kg yakıt
Biçiminde ifade edilirse, burada C, H, O, S sırası ile karbon, hidrojen, oksijen ve
kükürdün 1 kg yakıt içersindeki kütlesel kesirleridir.
Bu ifadelere göre tam yanma için gerekli olan minimum O2 miktarı oksijenin C, H,
O, S bileşenleri ile arasında tam yanma için gerekli olan değerlerinin toplamıdır.
Karbonun tam yanma reaksiyonuna göre,

C + O2 → CO2 + ısı
Hidrojenin tam yanma reaksiyonuna göre,

2 H 2 O + O2 → 2 H 2 O + ısı
Kükürdün tam yanma reaksiyonuna göre,

S + O2 → SO2 + ısı
Bu denklemlere göre tam yanma için dışarıdan alınması gereken oksijen kütlesel
olarak,
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mO min =

 kgO2 
8C
+ 8H + S − O 

3
 kgYakıg

Oksijenin hava içersindeki ağırlık oranının %23.3 olduğu düşünülürse, tam yanma
için gerekli olan minimum hava kütlesel olarak mhmin=mOmin/0.233 ‘ dir. Bu değer
içten yanmalı motorlarda 14-15 kg hava/kg yakıt mertebelerindedir.

3.2

Yanma Prosesi

Đçten yanmalı motorlarda oluşan yanma süreci fiziksel ve kimyasal etkileşimlerden
oluşan karışık, modellenmesi son derece zor olan, günümüzde de tam olarak açıklığa
kavuşmamış bir olaydır. Bu fiziksel olaylar enerji ve kütle transferi ile ilgilidir.
Kimyasal reaksiyonlar ise yakıt ve oksijen arasındaki moleküller arasındaki
moleküler etkileşimlerdir. Tüm bu etkileşimleri yanma sırasında etkileyen pek çok
parametre mevcuttur. Dizel motorlarda yakıtın yanma odasına püskürtülmesi ve
buharlaşması ile başlayan yanma süreci yanmanın gerçekleşmesi ve işin oluşması ile
son bulur.
Yakıtın püskürtülmesi ile birlikte yakıt hava ile sürtünmesi sonucu parçalanır.
Parçalanma oranı yakıt demeti çevresinde sürtünme fazlalığından dolayı daha fazla
olur. Püskürtme ile birlikte yanma odası içersinde reaksiyonlar başlar. Ancak bu
reaksiyonların yavaşlığı nedeni ile basınçta belirgin bir artış olmaz.

Bu süreç

yanabilen oranda yakıtın oluşması sürecidir. Parçalanan yakıt buharlaşır ve tutuşma
gecikmesi ile birlikte difüzyon alevi oluşur. Dizel motorunda oluşan yanma difüzyon
şeklindedir. Benzin motorunda olduğu gibi alev cephesi yanmış bölgeden yanan
bölgeye enerji ve kütle iletişimi sonucunda belirli bir yönde ve hızda ilerlemez.
Dizel motorlarında yanmayı etkileyen yanan bölgedeki yerel koşullardır. Bunlara ek
olarak yanma odası içersinde ısı ve kütle transferi ile birlikte oluşan hava hareketleri
de yanmayı etkileyen bir diğer faktördür.
Püskürtülen yakıtın buharlaşmasında küçük taneli damlacıkların kütlelerine göre
hava ile temas eden yüzey alanları daha büyük olduğu için, küçük taneli
damlacıkların buharlaşması daha hızlı gerçekleşir. Dolayısı ile demete yanma küçük
damlacıkların bulunduğu demet çevresinden başlar. Yanma birden fazla noktada
başlayabilir. Şekil 3.1’ de yanma başlangıcında bir yakıt demeti görünmektedir.
Şekilde 1 nuraları bölge yakıt demetinin sıvı bölgesini, 2 numaralı bölge buhar
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bölgesini, 3 numaraları bölge buhar bölgesinde meydana gelen tutuşmayı alev
bölgesini ve 4 numaralı bölgede alev bölgesinde oluşan is bölgesini göstermektedir.
Genel olarak dizel motorlarında yanma 4 ana bölgeye ayrılarak incelenmektedir.



Tutuşma gecikmesi



Kontrolsüz yanma



Difüzyon kontrollü yanma



Art yanma

Şekil 3.1 . Dizel yanma odasında bir delikli enjektörden
püskürtülen yakıtın tutuşma anındaki fotoğrafı
Püskürtme başlangıcından yanmanın başlamasına kadar olan sürece tutuşma
gecikmesi, tutuşma gecikmesi ile silindir içinde yanma ile oluşan basıncın
maksimum değerine ulaşması arasında kalan süre kontrolsüz yanma, maksimum
basıncın oluşumu ile maksimum sıcaklığın oluşumu arasında geçen süreye kontrollü
yanma olarak tanımlanır ve son olarak genişleme ile sıcaklığın düşmesinin
başlamasıyla art yanma süreci başlar.

3.2.1

Tutuşma Gecikmesi

Yakıtın yanma odasına püskürtülmesi ile birlikte yakıt demeti ve hava arasında
sürtünmeler meydana gelir. Sıcaklığın ve bu sürtünmelerin etkisi ile birlikte
damlacıklarda

buharlaşma,ayrılma

ve

parçalanma

süreçleri

başlar.

Yakıtın

püskürtülmesi ile birlikte kimyasal reaksiyonlar başlar ancak bu reaksiyonların
hızları çok düşüktür. Reaksiyonlar sıcaklığın ve buharlaşmanın etkisi ile artması
sonucu hızlanır ve ilk alev oluşur. Yanmanın başlangıcı ile birlikte ani olarak basınç
yükselir. P-V diyagramında bu artış net olarak gözlenebilmektedir. Püskürtülmenin
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yapılması ile birlikte basıncın ani olarak artmasına kadar geçen süreye tutuşma
gecikmesi adı verilir.

Şekil 3.2 P-V Diyagramında Tutuşma Gecikmesinin Gösterimi
3.2.2

Kontrolsüz Yanma

Tutuşma gecikmesinin ardından tutuşmanın başlangıcı ile birlikte yanma olayı
başlar. Yakıt demetinin dış yüzeylerinde parçalanma daha fazla olduğu için yanma
bu bölümden başlamaktadır. Ancak dizel motorlarda yanma farklı merkezlerde
yanma şartları oluştuğu sürece başlayabilir. TG(Tutuşma Gecikmesi) sırasında
herhangi bir alev olmadığı için yanma gerçekleşmez ve bu süre zarfında yakıtın yakıt
odasına püskürtülmesi devam eder. TG sırasında püskürtülen yakıt yanma için
gerekli olan şartların sağlanması ile birlikte aniden alev alır ve yanar. Bu ani yanma
sonucunda basınç ani olarak artar ve yüksek değerlere ulaşır. Bu basınç artışı tutuşma
gecikmesi sırasında püskürtülen yakıt miktarı ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
Dizel motorlarda bu ani basın artışı ile birlikte piston, piston pernosu gibi
elemanlarının birbirine çarpması nedeni yüksek bir ses oluşmaktadır. Bu olaya dizel
vuruntusu adı verilmektedir. Ve tutuşma gecikmesi sırasında püskürtülen yakıt
miktarı ile doğru orantılıdır. Motorun yumuşak bir şekilde çalışmasını sağlamak için
Tutuşma

gecikmesi

süresi

kısaltılmakta

azaltılmaktadır.
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veya

püskürtülen

yakıt

miktarı

Şekil 3.3 P-V Diyagramında Kontrolsüz Yanmanın Gösterimi
3.2.3

Difüzyon Kontrollü Yanma

Basıncın ani olarak yükselip maksimum değerine ulaşması ile birlikte kontrollü
yanma süreci başlar. Bu süreçte yanma hızı buharlaşma hızı ve yakıt buharının hava
ile karışma hızına bağlıdır. Kontrollü yanmada yakıt damlacıklarının çaplarının, hava
hareketlerinin ve yerel hava fazlalık katsayısının birden yüksek değerlerde olmasının
etkisi önemlidir
Dizel motorlarda daha önceden bahsedildiği üzere yanma cephesel olarak devam
etmez. Yanma odası içersinde uygun koşulların sağlandığı farklı noktalarda yanma
başlayıp ilerleyebilir. Bu durumda yanma hızını tayin etmek için yanma odası
içersinde açığa çıkan toplam ısı miktarının değişimi tayin edilir.
Bu fazda yakıtın yanmasının tamamlanmasının pistonun ÜÖN’ ya yakın olduğu
konumlarda

gerçekleşmesi

istenmektedir.

Bu

konumlarda

sıcaklık

yüksek

mertebelerdedir. ÜÖN’ dan uzaklaştıkça hacim artışı ile birlikte basınç düşecek
yanmayan yakıt demetinin oluşma ihtimali artacaktır. Bu durumda is oluşumu
gözlenir ve verim düşer.
Đçten yanmalı motorlarda verimin yüksek olması için yanmanın ÜÖN’ ya yakın olan
konumlarda tamamlanması istenir. Ancak bu mümkün olmamaktadır. Hem dizel hem
de benzin vuruntusundan dolayı bu seçenek gerçekleşememektedir. Dizel
motorlarında dizel vuruntusunun önlenmesi amacı ile tutuşma gecikmesi sürecinde
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püskürtülen yakıt azaltılır ise yanma süreci uzayacak yanma genişleme sürecine
kayacaktır. Eğer tutuşma gecikmesi sürecinde püskürtülen yakıt miktarı artırılırsa
yanma periyodu kısalacak fakat yanma sert bir şekilde gerçekleşecek buda motorun
sert çalışmasına neden olacaktır. Tüm bu ihtimaller göz önüne alındığında motorun
yumuşak çalışması ve yanma periyodunun ÜÖN çevresinde yapılması arasında çok
hassas bir çalışma gerekmektedir.

3.2.4

Art Yanma

Yanma sürecinde maksimum sıcaklığa ulaşılmasının ardından art yanma başlar. Bu
periyotta yanma hızı karışım oluşum hızı ile doğru orantılıdır. Ayrıca bu süreçte
zengin karışımın yanması sonucu oluşan eksik yanmış yanma ürünleri de
yanabilmektedir. Art yanma egzoz sürecine geçilmeden sona erer.

3.3

Yanma Sürecinde Vibe Fonksiyonu

Đçten yanmalı motorda iş çevrimi ile ilgili tüm verilerin analiz edildiği en önemli
bilgi kaynağı indikatör diyagramlarıdır. Dolayısı ile bu diyagramların oluşturulması
sırasında modellemenin tam ve doğru olarak yapılması analizlerin doğru yapılması
açısından önemli rol oynamaktadır. Đş çevrimleri en basit olarak ideal çevrim oalrak
modellenebilir ancak bu metot iş gazında meydana gelen kimyasal değişimleri,
mekanik ve ısı kayıplarını ve diğer pek çok önemli etkeni hesaba katmamaktadır.
Đş çevrimi üzerinde etkili olan bu faktörleri de kapsayan metot ise profesör V.Đ.
Grinevetski tarafından önerilmiştir. Bu metot iş çevrimim tüm özelliklerini kapsayan
bir metottur. Ancak krank mili açısının değişimine göre basınç ve sıcaklık değişimi
elde edilmemektedir.
Bu verilerin elde edilmemesi,
Basınç artış hızı hesaplanamamakta
Püskürtme avansının etkisi hesaba katılamamakta
Tutuşma gecikmesi hesaplara katılamamakta
Çevrimin maksimum değeri kabuller ile hesaplanmak zorunda kalınmakta.
sonuçlarını doğurmaktadır.

14

Prof. Vibe’ nin önerdiği formül ile birlikte krank açısının değişimine bağlı olarak
sıcaklık ve basınç yanma hızına bağlı olarak bulunabilmektedir. Vibe denklemi adı
verilen bu denklem ile birlikte yanma hızı ve yanan yakıt kesri hesaplanmaktadır.
Yanan yakıtın miktarını hesaplayan bu yarı amprik formul;

[

x = 1 − exp − 6.908(α / α z )

m +1

]

şeklindedir.
Burada;
x:

Yanan yakıt miktarı. Yanmanın başlangıcında x=0, sonunda ise x=1’dir

α:

Krank mili açısı (KMA)

αz:

Krank mili açısı olarak yanma süresi

m:

Yanma süresi için üs
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4.

DĐZEL MOTORU GERÇEK ÇEVRĐMĐNĐN MODELLENMESĐ

Dizel motorunun gerçek çevriminin termodinamiğinin modellenmesi dahilinde
kabuller yapılacaktır. Bu kabuller,
1. Silindir içindeki iş gazı (yakıt-hava karışımı ve yanma ürünleri) özgül ısısı
sıcaklığa bağlı olarak değişen, aralarında reaksiyona girmeyen ideal gazlar
karışımıdır.
2. Đdeal çevrimlerde olduğu gibi yanma veya ısı giriş sürecinin kısmen sabit
hacim ve kısmen de sabit basınçta gerçekleştiği kabul edilir.
3. Sıkıştırma ve genişleme süreçlerindeki ısı kayıpları politropik süreçlerin
istatistik olarak belirlenmiş üs değerleri ( n1 ve n2 ) ile, yanma süreci ısı
kayıpları ise tecrübelerle belirlenmiş olan ısı kullanım katsayısı ( ζz ) ile
hesaba katılmış olur.
Termodinamik hesaplar ile NO hesabında kullanılacak olan yerel sıcaklık ve basınç
değerleri elde edilecektir. Bilindiği üzere yanma sonucu açığa çıkan NO, sıcaklık ve
basınca bağlı olarak değişim göstermektedir.
Gerçek çevrimi modellenecek olan dizel motoru BAŞAK Traktör firmasının aşırı
doldurmalı 3 silindirli dizel motorudur.

4.1

Modellenen Motorun Parametreleri

Parametre

Değer

Silindir Çapı;D

0.1

[m]

Piston Stroku;S

0.1

[m]

Devir Sayısı;n

2400

[d/dak]
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Standart

Kullanılan Yakıt

Dizel Yakıtı

Sıkıştırma Oranı;ε

16.1

Hava Fazlalık Katsayısı;λ

1.7

Volümetrik verim;ηv

0.944

Silindir Sayısı;i

3

Aşırı Doldurma Basınç Oranı;
pk/po

1.8

Piston Ortalama Hızı,wp

8

[m/s]

Havanın Mol Kütlesi;mh

28.97

[kg/kmol]

Havanın Gaz Sabiti;Rh

287

[J/kg]

Normal Atmosfer Basıncı;po

0.1

[MPa]

0.18

[MPa]

Normal Atmosfer Sıcaklığı;To

293

[K]

Sıkıştırma Süreci Politrop Üssü;n1

1.36

Genişleme Süreci Politrop Üssü;n2

1.26

Emme Sübabında Ortalama Hız;w

50

Sıkıştırma Süreci Adyabat Üssü;k1

1.377

Doldurucu

Sonrası

Hava

Basıncı;pk

[m/s]

Genişleme Süreci Adyabat Üssü;k2 1.2515
Yanma Ürünleri Adyabat Üssü;k

1.39

Isı Kullanım Katsayısı;ζz

0.8
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Emme

Portu

Direnç

ve

Hız

kat.;β2+ζ

2.7

Vibe Katsayısı; m

1.2

Püskürtme Avansı

5

4.2

Hesaplanan Parametreler

4.2.1

Yakıt

[KMA]

Modelleme işleminin ve hesaplarının yapılmasını kolaylaştırma açısından yakıt 1 kg
olarak kabul edilecektir. Dizel yakıt içersinde farklı bileşenler olmasına rağmen sıvı
dizel yakıtı içersinde C, H ve O bileşenlerinin bulunduğu kabulü yapılacaktır. Buna
göre;
C+H+O=1 kg ‘ dır.
Burada;
C,H ve O sırası ile karbon, hidrojen ve oksijenin 1 kg yakıttaki kütlesel kesirleridir.
Tablo 4.1’ de dizel yakıtı için mol kütlesi, kütlesel kesirler ve yakıt alt ısıl değeri Hu
verilmiştir.
Tablo 4.1 Yakıt Parametreleri
Yakıt Türü

Dizel

4.2.2

Mol Kütlesi[kg/kmol]

180-200 (190)

Hu[kJ/kg]

42440

Kütlesel Kesir
C

H

0.87

0.126 0.004

Đş Gazı

1 kg yakıtın tam olarak yanması için gerekli olan hava miktarı kütlesel olarak;
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O

λ0 =

1 8
 kghava
 C + 8H − O 
0.23  3
 kgyakıg

L0 =

1  C H O  kmolhava
− 
 +
0.208  12 4 32  kgyakıg

Taze dolgunun kütlesel (m1) ve hacimsel (M1) miktarı;
m1 = λ × λ 0

kg
1kgyakıg

M 1 = λ × L0

kmol
1kgyakıg

Đş gazı karışımı taze dolgu ve bir önceki çevrimden kalan artık gazların toplamıdır.
M a = M1 + M r
Burada;
Ma:

Toplam iş gazı

M1 :

Taze dolgu

Mr:

Artık gazlar

Artık gaz miktarı ise artık gazlar katsayısı γr yardımı ile hesaplanır. γr ise;

γr =

Mr
M1

formülü ile hesaplanır.

4.2.3

Yanma Ürünlerinin Bileşimlerinin Miktarı

Stokiyometrik yakıt-hava karışımının (λ = 1) tam yanma ürünleri:
karbon dioksit CO2, su buharı H2O ve azot N2 bileşimleridir. Fakir yakıt-hava
karışımı ( λ > 1) kullanıldığında yukarıda sıralananların yanısıra artık oksijen O2 de
vardır.
Buna göre sıvı yakıtın yanma ürün miktarı; λ≥ 1 iken;
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M 2 = M CO2 + M H 2O + M O2 + M N 2 =

C H
kmol
+
+ (λ − 0.208) × L0
12 2
kgyakıg

Yanma sırasında bağıl hacim değişimi, yanma ürünleri mol miktarının yakıt-hava
karışımı mol miktarı oranına eşit olan, yakıt-hava karışımının kimyasal moleküler
değişim katsayısı µo büyüklüğü ile tanımlanır.

µo = M 2 / M 1 .
Yakıt-hava karışımın kimyasal moleküler değişim katsayısı µo ;

µo = 1 +

H / 4 + O / 32 − 1 / m y

λLo + 1 / m y

.

Đş karışımının (Ma = M1 +Mr) gerçek moleküler değişim katsayısı µ

µ = ( M 2 + M r ) /( M 1 + M r )
veya

µ = ( µ o + γ r ) /(1 + γ r )
şeklinde hesaplanır.

4.2.4

Çevre ve Artık Gaz Parametreleri

Aşırı doldurmada kompresör çıkışındaki hava basıncı aşağıdaki sınırlar arasında
kabul edilir:
Normal basınçlı aşırı doldurma ; pk ≤ 1.5po
Orta basınçlı aşırı doldurma; pk = (1,5÷2,5)po
Yüksek basınçlı aşırı doldurma (hiperbar); pk ≥ 2,5po

Başak Traktör motorunda aşırı doldurma basınç oranı

pk
= 1.8 olarak kabul
p0

edilmiştir.
Kompresör çıkışındaki hava sıcaklığı aşağıdaki politropik denklem ile hesaplanır
Tk = To ( pk / po )( nk −1) / nk
Burada nk = 1,5÷2,0 doldurucu sıkıştırma politrop üssüdür.
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Taze dolgu yoğunluğu;

ρ k = pk ⋅10 6 /( 287 ⋅ Tk ) , kg/m3
formülleri ile hesaplanır.
Artık gaz parametreleri (pr, Tr) ya benzer-prototip motor bilgilerinden kabul edilir, ya
da aşağıdaki ampirik formülden hesaplanır:
pr = po (1 + 0,55 ⋅10 −4 ⋅ n)

, MPa

Tr = 1302 − 403,5λ + 0,037n − 7,38ε , K
4.2.5

Emme Süreci Sonu Parametreleri

Emme süreci sonu iş gazı basıncı (pa, MPa) aşağıdaki formül ile hesaplanır;

pa =

[(Tk

+ ∆T )(ε − 1) p k η v + p r Tk ]
MPa
εTk

burada ∆T taze dolgunun emme süresince motorun sıcak çeperlerinden aldığı ek
ısıdan kaynaklanan sıcaklık artışıdır.
∆T : -5÷10 K arasında kabul edilir.
Artık gazlar katsayısı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

γ r = pr (To + ∆T ) / Tr (εpa − pr ) .
Emme sonu iş gazı sıcaklığı Ta:
Ta = (Tk + ∆T + γ rTr ) /(1 + γ r )

,K

formülü ile hesaplanır.

4.2.6

Sıkıştırma Süreci Parametreleri

Sıkıştırma politrop üssü sabit (n1 = sabit ise) kabul edilirse:

paVa 1 = p xVx 1 = pcVc
n

TaVa

n1 −1

n

= TxVx

n1 −1

n1

= TcVc

(29)

n1 −1

politropik bağıntıları yazılabilir.
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Bu denklemlerden yararlanılarak sıkıştırma sonu basınç (pc) ve sıcaklık (Tc)
aşağıdaki formüllerden hesaplanır:

p c = p a ε n1
Tc = Ta ε n1 −1

4.2.7

Silindir Đçi Parametrelerin Hesabı

Silindir içi parametreleri olan basınç ve sıcaklığın yanmanın başlamasının ardından,
krank mili açısına göre değişiminin hesaplanması için aşağıdaki Vibe fonksiyonu
kullanılacaktır.

[

x = 1 − exp − 6.098(α / α z )

m +1

]

Termodinamiğin 1. kanununa göre;

dU = dQ H − pdV
ideal gaz denklemine göre;
p ×V = R × M ×T

Piston hareketine bağlı olarak silindir hacminin değişim denklemi;


1 
1
2
V = Fpω 1 +  −  cosα +
1 − λs sin2 α 
λs
 λs  


Bu denklemlerde:
U:

Gazların iç enerjisi, kJ/kg yakıt;

QH :

Yanma ile açığa çıkan ısı, kJ/kg yakıt;

Qw :

Soğutma ile atılan ısı, kJ/kg yakıt;

Fp=πD2/4:

Piston alanı, m2;

ω=πn/30 :

Krank milinin dönme hızı, 1/s (n:dönme sayısı d/d) ;

λs=ls/r :

Biyel eğikliğidir (biyel boyu/krank yarı çapı).

Yanma ile açığa çıkan ısı
dQ H = ξ d ⋅ Η u ⋅ g c ⋅ dx
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ile hesaplanır.
Burada:
ξd :

Yanma ürünlerinin λ1=1’de ve Tz sıcaklığında disosasyona bağlı kayıp

katsayısı;
gc :

Çevrim başına püskürtülen yakıt miktarı, kg/çevrim

x:

Göreceli yanan yakıt miktarı, (yanma kanunu). Yanma başlangıcında x=0,

yanma sonunda x=1
Yukarıdaki denklemlere göre supapların kapalı olması durumunda silindir içindeki
ortalama basınç ve sıcaklık aşağıdaki gibi hesaplanır.

dT =

dU
(mCv )tti0 ⋅ M

p=

ve

R m MT
V

Bu denklemlerde;

M : Đşgazının miktarı, kmol/kg yakıt;
(mCv)t0ti : Đş gazının molekül özgül ısısı, kJ/kmol˚C.
M = M a [1 + ( µ − 1)]
ve
(mCV ) tit0 = 24 + 0.00183(T − 273)
formülleri ile hesaplanır.
Yanma zamanı basınç artış gradyeni aşağıdaki formul ile hesaplanır.

dp / dα = ( p j + i − p j ) / δα

MPa
1 KMA
0

Bu formül M.F. Russell tarafından Lukas Industries Noise Center’de deneysel
çalışmalar sonucunda uyarlanmıştır.
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5.

YANMIŞ

ÜRÜNLERĐN

DENGE

KONSANTRASYONLARININ

HESABI
Deneysel olarak yapılan çalışmalar sonucunda egzoz gazları içersinde 20 farklı
bileşen olduğu görülmektedir. Ancak bu bileşenlerden sadece 11’ i (CO2, CO, H2O,
H2, H, O2, O, OH, N2, N, NO) hesaplamalara dahil edilir. Diğer bileşenler ise miktar
olarak çok düşük oldukları için hesaba katılmaz.
Yanma sırasında oluşan yedi temel denge reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Burada QCO, QH2 ...QNO uygun reaksiyonun ısı efektidir.
Bileşimlerin denge konsantrasyonlarını hesaplamak için 11 denklemden ibaret bir
sistem oluşturmak lazım. Sistemin denklemleri aşağıdaki gibidir:

5.1

Kütle Korunumu Denklemleri

CO2 miktarı için,

M CO2 + M CO =

C
(1 + γ r );
12

H2O miktarı için;
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1
1
H
M H + M OH = (1 + γ r )
2
2
2

M H 2O + M H 2 +
O2 miktarı için;

M CO2 + M O2 +

1
1
1
1
1
O

M CO + M H 2O + M OH + M O + M NO =  + 0,21λL0  (1 + γ r )
2
2
2
2
2
 32


N2 miktarı için;

M N2 +

1
1
M NO + M N = 0,79λL0 (1 + γ r )
2
2

5.2
K1 =
K3 =

Kütle Etkisi Kanunu Denklemleri
M CO2
M CO M O2
M H 2O
M OH M H 2

−0 , 5

 p

 MΣ





 p

 MΣ





MO  p

K5 =
M O2  M Σ

; K2 =
− 0, 5

 p

 MΣ

M H 2O
M H 2 M O2

MH  p

; K4 =
M H 2  M Σ

0,5


 ; K 6 =


MN  p

K7 =
M N 2  M Σ

M NO
M O2 M N 2








−0 , 5

;

0,5


 ;


;

0, 5

Burada,
C, H, O - sırasıyla karbon, hidrojen ve oksijenin 1 kg yakıttaki kütlesel kesirleri,
MCO2, MCO...MN - uygun bileşimlerin, M∑ - toplam mol miktarı, kmol/1kg yakıt,
L0 - 1 kg yakıtın tam yanması için gerekli teorik hava miktarı, kmol/1 kg yakıt,
λ- hava fazlalık , γr – ise artı gazlar katsayısıdırlar.
Kimyasal reaksyonların gerçekleşmesi ve bunun sonucunda dengeye ulaşması
sırasındaki hızı, basınç ve sıcaklığa bağlıdır.
Denge reaksiyonların hız katsayıları Kx gaz sıcaklığına T bağlı olarak aşağıdaki
formüllerle hesaplanır:
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K 1 = 3,4464 ⋅ 10 −7 T 0, 6885 exp(69100 / 1,986T );
K 2 = 24,1546 ⋅ 10 −3 T −0, 2421 exp(59000 / 1,986T );
K 3 = 15,0960 ⋅ 10 −4 T −0,1118 exp(68920 / 1,986T );
K 4 = 1,3172 ⋅ 10T 0, 4056 exp(− 52200 / 1,986T );
K 5 = 1,5654 ⋅ 10 2 T 0, 2126 exp(− 59700 / 1,986T );
K 6 = 6,0469T −0, 0322 exp(− 21790 / 1,986T );
K 7 = 0,7977 ⋅ 10 2 T 0, 292 exp(− 113500 / 1,986T )
Lineer olmayan denklemlere sahip söz konusu matematik sistemi halletmek ve
bileşimlerin gerçek değerlerini bulmak için MATLAB “PROGRAM” yazılımıyla
özel bir hesaplama programı oluşturulmaktadır.
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6.

AZOT OKSĐT (NO) OLUŞUMU ve ZELDOVĐÇ’ ĐN DĐFÜZYONLU

YANMA MEKANĐZMASI KULLANILARAK HESAPLANMASI
Bugünkü bilgilerimizle dizel motorlarında NOx oluşumunun matematik-fiziksel
teorisine tam olarak hakim olunamamaktadır. Bu nedenle NOx emisyonuna neden
olan faktörleri belirlemek ve emisyonları azaltmaya yönelik yolları bulmak oldukça
zor olmaktadır. Bu eksikliği bir ölçüde gidermek amacıyla aşağıdaki teorik
hesaplama yöntemi sunulmaktadır. “Genişletilmiş Zeldoviç Mekanizması” temel
alınarak yapılan çalışmaya göre;
NO’nun iki ana (1) ve iki ek (2) reaksiyon sonucunda oluştuğu kabul edilir:
k1

O + N 2 ↔' NO + N
k1

k2

N + O2 ↔' NO + O
k2

k3

N + OH ↔' NO + H
k3

k4

N 2 + O2 ↔' 2 NO
k4

Bu reaksiyonlar Arhenius tipi reaksiyonlar olup alevin bulunduğu hacimde
hidrokarbon yanma reaksiyonları bittikten sonra meydana gelirler.NO miktarı yakıtın
kimyasal yapısından bağımsız olup maksimum yanma sıcaklığına, yanma ürünlerinin
bileşimine ve soğutulma hızına bağlı olarak değişir.Yukarıdaki reaksiyonlara göre
NO’nun krank mili açısı (KMA) α’ya bağlı olarak değişim hızı aşağıdaki
diferansiyel denklemle hesaplanabilir.

dM NO
dα




 10 3 ⋅ p
2(1 − β )
R1


=
+
R
kmol / KMA
4
*  β ⋅ R1
6n
M ∑ RTz

 (R + R ) + 1

3
 2

2
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Burada R1, R2, R3 ve R4 (14) ve (15) reaksiyonlarının iki yöndeki oluşum hızları olup:

R1 = k1 ⋅ [NO ]⋅ [N ] ,
'

R2 = k 2 ⋅ [O2 ]⋅ [N ] ,

R3 = k 3 ⋅ [N ]⋅ [OH ] ,

R4 = k 4 ⋅ [N 2 ]⋅ [O2 ] ;

β=NO/[NO] gerçek azot oksit miktarının denge miktarına oranı;
[NO], [N], [OH], [N2], [O2] elementlerin denge konsantrasyonları [kmol/kg yakıt];
k1’, k2 , k3 ve k4 reaksiyonların hız sabitleri [mol/cm3s] olup:
k1 = 3,1 ⋅10 3 ⋅ exp(-160/T ) ,
'

k 2 = 6,4 ⋅10 9 ⋅ T ⋅ exp(-3125/T ) ,
k 3 = 4,2 ⋅1013 ,
k 4 = 3,2 ⋅1015 ⋅ exp(-18900/T ) ;
R=8,314 kJ/kmol.K evrensel gaz sabiti;
p, T, sırasıyla gaz basıncı [MPa] ve sıcaklığı [K];
M∑, yanma ürünlerinin toplam miktarıdır [kmol/kg yakıt].
Dizel motorlarında, çevrimin ortalama sıcaklığı ve verilmiş Hava Fazlalık Katsayısı
λ’ya göre hesaplama yapılacak olursa elde edilen yanma ürünleri sıcaklıkları ve
NO’nun miktarı hakiki değerinden bir kaç kat daha düşük çıkmaktadır. Bunun
nedeni, difüzyonlu heterojen yanma mekanizmasıyla çalışan dizelde, yanma
ürünlerinin yanma odası içinde Hava Fazlalık Katsayısı (HFK)’nın ortalama λ’dan
daha küçük olduğu belirli bir kısmında bulunmasıdır. Yani yerel yanma ürünleri ve
sıcaklıkları ortalama egzoz gazı ürünleri ve sıcaklıklarına göre çok daha farklı
olmaktadır.
Y. B. Zeldoviç’in difüzyon yanma kurallarını açıklamaya yönelik teorik çalışmaları
dizel motorunun yanma odasındaki yerel bileşenleri ve sıcaklıkları hesaplanması
mümkün kılmaktadır. Bu çalışmalara göre önceden birbiriyle karıştırılmamış
karışımlarda yakıt ile hava yanma zamanı karıştırıldığında yanma sonucu meydana
gelen yanma ürünleri ve sıcaklıkları, λ1=1 (stokiyometrik) homojen karışımın
yanması sonucu meydana gelen ürün ve sıcaklıklarla aynı olur. Bilindiği gibi
dizellerde yakıt ile havanın karıştırılması ile yanma arasında çok küçük bir zaman
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farkı vardır ve yanma işlemi difüzyon yanma kuralları ile gerçekleşir. Bu nedenle
çok fakir (λ≥1,4) karışımlarda bile yanma yerel olarak yaklaşık λ1=1 şartlarında
gerçekleşir ve yanma ürünleri, NO emisyonu ve sıcaklıkları λ1=1 şartına göre
belirlenebilir. λ>1 olduğunda, stokiyometrik karışımın yanma odasında tuttuğu
hacim oranı:
Yanmadan önce;
ν1≅1/λ ,
yanmadan sonra (hacimleri küçük olduğu için artık gazlar ihmal edilir).
ν2≅µν1=µ/λ olur.
Burada µ =M2/M1, λ1=1 şartındaki mol sayısı değişim katsayısıdır.
Yapılan çeşitli deneyler ve çalışmalar göstermiştir ki, NO’nun oluşumunun
başlangıcı olarak hesaplamalarla elde edilen maksimum yanma basıncı pmax’ın kabul
edilmesi durumunda, hesaplama sonucu bulunan NO değerleri gerçek deney
verileriyle büyük oranda örtüşmektedir. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Birincisi,
Azotun oksitlenmesi esas yanma reaksiyonları bittikten sonra, yani hızlı yanma
periyodundan sonra başlar. Çünkü hidrokarbon bileşenlerinin yanması azotun
oksitlenmesinden en az 100 kat daha hızlı olmaktadır. Đkincisi, yanma ürünlerinin
maksimum sıcaklığı, basıncın maksimuma ulaşmasından sonra, yani yanma
basıncına ilaveten yanma ürünlerinin adyabatik olarak sıkıştırılması bittikten sonra
oluşur (Mach Etkisi). Bu şartlar çerçevesinde yanmış gazların yerel sıcaklığı Tz’i
(Teorik dizel çevriminde λ1=1 olan karışımın maksimum gaz sıcaklığı) hesaplamak
aşağıdaki denklem ile mümkündür:

ξ zΗu
λ1Ι 0 (1 + γ r )

[

]

+ (mCv )tc0 + 8,315α p (Tc − 273) = = µ (mC p )t (Tz − 273)
t

t

0

Burada:
ξz= ξd ξw : Disosyasyon ve ısı transferi ile olan enerji kayıp katsayısı;
Hu : Yakıtın ısıl değeri, kJ/kg yakıt;
I0 : Tam yanma için gerekli teorik hava miktarı, kmol/kg yakıt;
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γr : Artık gaz katsayısı;
αp = pmax/pc :Yanma basıncının sıkıştırma basıncına oranı;
Tc : Sıkıştırma sonu sıcaklığı, K;
(mCv)t0tc ve (mCp)t0tz : Havanın sabit hacim özgül ısısı ve yanma ürünlerinin (λ1=1
için) sabit basınç özgül ısıları, kJ/kmol ˚C.
Silindir içindeki basınç maksimum değerine ulaştığı an Denklem 19 kullanılarak
yerel sıcaklık bulunur ve Denklem 16’nın yardımıyla NO’nun kinetiği de paralel
olarak hesaplamaya katılır. Bu diferansiyel denklem 4. dereceden Runge-Kutta
metodu ile çözülür. Bu arada yerel sıcaklığın değişimi adyabatik denklemle
hesaplanır:
k −1

Tz = Tz 0 ( p / pmax ) k

Burada k, λ1=1 şartlarında yanma ürünlerinin Tz0 sıcaklığındaki adyabatik üssüdür.
Yanma odasının tüm hacmindeki NO’nun molekül miktarı:
M NO = υ 2 ⋅ NO =

µ
NO
kmol/kg yakıt,
λ

Ortalama λ>1 şartlarındaki yanma ürünlerine göre konsantrasyonu ise
NO =

M NO 6
10 ppm
M2

ile hesaplanabilir.
1 kg yakıtın bileşimindeki C, H ve O elementleri belirli ise λ’ya bağlı olarak M2’yi
aşağıdaki formülle hesaplayabiliriz.

M2 =

C H
+ + 0,208 ⋅ (λ − 1) ⋅ Ι 0 + 0,792 ⋅ λ ⋅ Ι 0
12 2
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7.

“DizelHESAP” ADLI MATLAB PROGRAMININ TANITIMI

MATLAB yazılımı ile hazırlanmış GUI formatında ara yüze sahip ve hazırlanmakta
olan “DizelHESAP” adlı program dizel motorları için aşağıdaki hesaplamaların
yapılmasında yardımcı olacaktır. Programın hesapladığı emisyon değerleri 3 silindirli
BAŞAK Traktör dizel motorunun EURO 2 emisyonlarına adaptasyonu sürecinde
kullanılacaktır.
EURO 2 emisyon kuralları Tablo 7.1’ de gösterilmiştir.
Tablo 7.1 EURO 2 kuralları

Uygulama

Uygulanan

başlangıcı

yönetmelik

1993

ECE-R49.02

Kirleticiler [g/kWh]
CO

HC

NOx

Đs (partikül)

4,5

1,1

8,0

0,61* - 0,36

(Euro 1)
1996

Euro 2

4,0

1,1

7,0

0,15

2000

Euro 3

1,5

0,25

2,0

0,02

Program aşağıdaki hesaplamaları yapacaktır.
•

Silindir içi parametrelerin hesaplanması

•

Egzoz emisyona değelerinin hesaplanması

•

NO değerinin hesaplanması
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•

Krank- biyel mekanizmasının mukavemetinin hesaplanması

Şekil 7.1 “DizelHESAP” programının şu andaki arayüzü

Programın son halinde yer alacak menüler:
•

Silindir içi hesap paremetleri (Girdi)

•

Krank-Biyel Piston mukavet parametreleri (Girdi)

•

Sonuçlar

•

Silindir içi parametreleri

•

Sıcaklık

•

Basınç - Yanan yakıt kesiri
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•

Gürültü, vs…

•

Mukavemet hesapları

Mukavemet hesaplarında Makine Mühendisi Esin Çakır’ ın “"Dizel Motorunun
Gerçek Çevrimi ve Piston-Biyel Mekanizmasının Kinematik, Dinamik ve
Mukavemet Hesaplarının Matematik Modellenmesi" adlı yüksek lisans tezinde
MATLAB programında hazırlamış olduğu model kullanılacaktır.
Programda gelinen noktada denge denklemlerini çözmek için çalışmalar sürmektedir.
Programda elde edilen silindir içi parametrelerden sıcaklık, basınç, yanan yakıt kesiri
ve gürültü şiddetini gösteren grafikler aşağıda sunulmuştur.

Şekil 7.2 Yanmanın gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi durumunda basıncın KMA’
ya göre değişimi
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Şekil 7.3 Basıncın ve yanan yakıt kesrinin KMA’ ya göre değişimi

Şekil 7.4 Sıcaklığın KMA’ ya göre değişimi
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Şekil 7.5 Gürültü şiddetinin KMA’ ya göre değişimi
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8.

SONUÇLAR VE ÖNERĐLER

Silindir içi parametreleri Vibe fonksiyonu yardımı ile hesaplanan iş çevirimi, denge
denklemlerinin çözümü ile birlikte, aşırı doldurma ile artması beklenen NO
emisyonlarının tayininde deneysel sonuçlara yakın değerler elde edilmesini
sağlamaktadır. Hesaplamalar doldurma basıncının ve arasoğutucunun etkisinin
incelenmesi yönünde devam etmiştir. Yapılan ilk incelemeler motor üzerinde
yapılacak olan aşırı doldurmanın etkisini gözlemlemek yönünde olmuştur. Bu
doğrultuda basınç artış oranın NO miktarına olan etkisi incelenmistir. Şekil.8.1’ de
de görüleceği üzere aşırı doldurma basınç artış oranı arttırıldıkca NO emisyon
miktarı artmakta 1,3 mertebelerindne sonra EURO 2 regülasyon sınırı olan 700 ppm’
i geçmektedir.

1600
1400

NO[ppm]

1200
1000
800
600
400

NO[ppm]

200
0
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Basınç Artış Oranı (Pk/Po)

Şekil 8.1 NO miktarının basınç artış oranına göre değişimi
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2,0

Şekil 8.2, Şekil 8.3 ve Şekil 8.4’ de ise basınç artış oranına göre motor çalışma
parametrelerinden maksimum basınçda, efektif motor gücünde ve özgül yakıt
sarfiyatında meydana gelen değişiklikler incelenmiştir.

Maksimum Basınç [MPa]

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Basınç Artış Oranı (Pk/Po)

Şekil 8.2 Maksimum basıncın basınç artış oranına göre değişimi

Motor Efektif Gücü [kW]

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Basınç Artış Oranı (Pk/Po)
Şekil 8.3 Motor efektif gücünün basınç artış oranına göre değişimi
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2,0

Özgül Yakıt Sarfiyatı [g/kWh]

228,00
226,00
224,00
222,00
220,00
218,00
216,00
214,00
212,00
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Basınç Artış Oranı (Pk/Po)

Şekil 8.4 Özgül yakıt sarfiyatının basınç artış oranına göre değişimi
Basınç artış oranın artışı ile birlikte silindir içi basınçlar ve sıcaklıklar artmakta
dolayısı ise yerel sıcaklıklara bağlı NO miktarı da artmaktadır. Ardından yapılan
çalışmalar arasoğutucunun NO miktarına ve silindir içi parametrelerine olan etkisini
inceleme

yönünde

olmuştur.

Arasoğutucu

sıcaklığı

değiştirilerek

bu

gözlemlenmiştir.

2000
1800
1600

NO[ppm]

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
290

303

316

329

342

355

368

381

394

407

Doldurucu Sonrası Hava Sıcaklığı [K]

Şekil 8.5 NO miktarının doldurucu sonrası hava sıcaklığına göre değişimi
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etki

Şekil 8.5’ de görüldüğü gibi doldurucu sonrası hava sıcaklığı 320 K’ nin üzerine
çıktığı durumlarda NO miktarı 700 ppm mertebesini geçmektedir. Silindir içi
parametrelerin değişimi ise Şekil 8.6, Şekil 8.7 ve Şekil 8.8’ de incelenmiştir.
11,4

Maksimum Basınç[MPa]

11,2
11,0
10,8
10,6
10,4
10,2
10,0
9,8
9,6
290

303

316

329

342

355

368

381

394

407

Doldurucu Sonrası Hava Sıcaklığı [K]

Şekil 8.6 Maksimum basıncın doldurucu sonrası hava sıcaklığına göre değişimi

Motor efektif Gücü[kW]

90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
290

303

316

329

342

355

368

381

394

407

Doldurucu Sonrası Hava Sıcaklığı [K]

Şekil 8.7 Motor efektif gücünün doldurucu sonrası hava sıcaklığına göre değişimi
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Özgül Yakıt Sarfiyatı[g/kWh]

220,0

215,0

210,0

205,0

200,0
290

303

316

329

342

355

368

381

394

407

Doldurucu Sonrası Hava Sıcaklığı [K]

Şekil 8.7 Özgül yakıt sarfiyatının doldurucu sonrası hava sıcaklığına göre değişimi
Yapılan incelemede kullanılan dizel motorunun basınç artış oranı planlanan değer
olan 1.8 mertebelerinde kabul edilirse 1300 ppm’ lik bir NO emisyonu oluşmakta, bu
değer EURO 2 şartlarına uymamaktadır. Ancak basınç artış oranı 1.3 mertebelerinde
tutulursa NO emisyonlarını 700 ppm’ in altına düşürme şansı bulunmaktadır.
Ayrıca basınç artış oranı 1.8 kabulü ile NO emisyonları azaltmak için ara soğutma
işlemi yapılabilir. EURO 2 şartlarını sağlamak için arasoğutucu çıkış sıcaklığı 330 K
mertebelerini geçmemelidir. Aksi taktirde artan sıcaklıklar ile NO miktarı
artmaktadır.
Sonuç olarak, modellenen Başak Traktör motorunun EURO 2 standartlarında
çalışması için iki seçenek bulunmaktadır. Birincisi basınç artış oranını 1.3
mertebelerinin altında tutmak. Bu durum motorda güç düşüşüne neden olmakla
birlikte, motorun EURO 2 şartlarına uygun çalışmasını sağlayacaktır. Diğer bir
seçenek ise 1.8 basınç artış oranında arasoğutucunun çıkış sıcaklığının 330 K
mertebelerinde tutulmasını sağlamaktır. Bu durumlar sağlandığı taktirde Basak
Traktörün motoru EURO 2 şartlarını sağlayabilmektedir.
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EK A

SĐLĐNDĐR ĐÇĐ PARAMETRELERĐ HESAPLAYAN MATLAB

PROGRAMI
Silindir içi parametreleri sıcaklık ve basınç değerlerini hesaplayan MATLAB
programı aşağıda sunulmuştur.
%%%%%%%%%%%VERĐLENLER%%%%%%%%%%%%
%yakıt kütlesel kesri%
u=waitbar(0,'Lutfen Bekleyiniz...');
for e=1:100
format short g
C=0.870;
H=0.126;
O=0.004;
Hu=42440;%yakıt alt ısıl degeri[kj/kg]
my=190;%yakıt mol kutlesi[kg/kmol]
roy=0.842;%yakıt yoğunluğu[kg/l]
Lambda=1.7;%hava fazlalık katsayısı
Lambda1=1;%yerel hava fazlalaık katsayısı
Etav=0.944;%volumetrik verim
%Volumetrik

Verim

Emme

portundan

Geçen

Havanın

Hızına

göre

hesaplanabilir.
%Ancak hesaplanan bu değer n(Krank mili Dönme hızı)' e göre
değişebilir.
%Dolayısı ile sabit bir değer kabul edilecektir.
Epsilon=16.1;%sıkıştırma oranı
mh=28.97;%kg/kmol
D=0.1;%silindir çapı[m]
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S=0.1;%piston Stroğu[m]
Rh=287;%Havanın Gaz Sabiti[J/kgK]
P0=0.1;%Normal Atmosfer Basıncı[MPa]
Basor=1.8;%Doldurucu Basınç Oranı
Pk=P0*Basor;%Doldurucu Sonrası Hava Basıncı[MPa]
T0=293;%Normal Atmosfer Sıcaklığı[K]
n=2400;%Krank Mili Dönme Hızı[d/d]
i=4;%silindir sayısı
k1=1.377;%sıkıştırma sonrası adyabatik üssü
%Adyabatik üssü sabit kabul edilmiştir. Ancak bu varsayım doğru
değildir.
%Krank mili Dönme açısına göre adyabatik üs değişir. Adyabatik
üs özgül
%ısıların

oranıdır.

Her

sıcaklık

için

değişecektir.

Ayrıca

politrop üsler
%de adyabatik üsten 0.01 çıkarılarak hesaplanmıştır.
n1=1.36;%sıkıştırma süreci politrop üssü
k=1.39;%Yanma ürünleri adyabatik üssü
k2=1.2515;%Genişleme süreci adyabatik üssü
n2=1.26;%Genişleme süreci politrop üssü
Kisiz=0.8;%ısı kullanım katsayısı%
%Isının

ısı

transferi

ile

kaybolan

oranını

gösterir.

Ayrıca

yanma ile
%birlikte H2,CO ve CO2' nin disolasyonu için ortaya çıkan kayıp
ısıyıda
%simgeler.Bu

aşamada

sabit

kabul

edildi.Đlerki

hesaplarda

değişken olarak
%hesaplanacak. Emme portu direnç ve hız katsayıları volumetrik
verimi
%etkileyen

parametrelerdir.

Volumetrik

edildiği için bu
%değerin verilmesine gerek yoktur.
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verim

sabit

kabul

W=50;%Emme Sübabında ortalama hız[m/s]
m=1.2;%Vibe Katsayısı
Teta=5;%Püskürtme Avansı[KMA]
alfaz=50;%yanma püskürtme süresi[KMA]
Emmeportu=2.7;%emme portu direnç ve hız katsayıları
%%%%%%%%HESAPLANANLAR%%%%%%%%%%%
Deltaalfa=0.5;%adım[KMA]
waitbar(e/100,u)
end
close(u)
alfa=180:0.5:540;%Krank Mili Açısı(derecealfar=alfa*pi/180;%Krank Mili Açısı(radyan)
for j=1:1:length(alfa);
if alfa(j)<=(360-Teta)
alfa1=0;
elseif alfa(j)>(360-Teta) & alfa(j)<=(360-Teta+alfaz)
alfa1=alfa1;
alfa1=alfa1+Deltaalfa;
else
alfa1=50;
end
g(j)=alfa1;
X(j)=1-exp(-6.908*((g(j)/alfaz)^(m+1)));%VĐBE FONKSĐYONU
end
Fp=pi*(D^2)/4;%Piston Alanı
Sx=(S/2)*((1-cos(alfar)+(0.25/4)*(1-cos(2*alfar))));%UON
uzaklık
Vh=pi*(D^2/4)*S;%Strok hacmi
Vc=Vh/(Epsilon-1);%Sıkıştırma hacmi
Va=Vh+Vc;%Toplam Hacim
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olan

Vx=Vc+(Fp*Sx);%Anlık Hacim
Tk=T0*(Basor^(0.7/1.7));%Doldurucu sonrası hava sıcaklıgı
rok=(Basor*P0)/(Rh*Tk)*1000000;%Doldurucu sonrası hava
lo=(1/0.23)*((8*C/3)+8*H-O);%havanın teorik kutle miktarı[kg/kg]
gcevrim=Etav*rok*Vh/(Lambda*lo);%Çevrim

başına

yakıt[kg/çevrim]
for j=1:length(alfa)
Qh(j)=Hu*Kisiz*gcevrim.*X(j); %Giren Isı miktarı
end
for j=1:1:length(alfa)
if alfa(j)<=360
np1=n1;
else%np:politropik üs
np1=n2;
end
np(j)=np1;
end
Pa=Pk-(Emmeportu*(W^2)*rok)/(2*10^6);%Emme Sonu Basınç
Lo=(1/0.21)*(C/12+H/4+O/32);
Pr=0.95*Basor*P0;
DeltaT=10;
Tr=1600-403*Lambda+0.037*n-7.38*Epsilon;
Tk=T0*(Basor)^(0.7/1.7);
Gamar=((Tk+DeltaT)*Pr)/((Epsilon*Pa-Pr)*Tr);
nu0=1+(H/4+O/32-1/my)/(Lambda*Lo+1/my);
nu=(nu0+Gamar)/(1+Gamar);
Ta=(Tk+DeltaT+Gamar*Tr)/(1+Gamar);
Pc=Pa*(Epsilon^n1);
Tc=Ta*(Epsilon^(n1-1));
tc=Tc-273;

44

püskürtülen

Pj(1)=Pa;
Tj(1)=Ta;
Qw(1)=(Pj(1)*Teta*(1-(Vx(1)/Vx(1))^(np(1)-1))*1000)/(np(1)-1);
for j=1:1:(length(alfa)-1)
Qw(j+1)=Qw(j)+((Pj(j)*Vx(j)*(1-((Vx(j)/Vx(j+1))^(np(j+1)1)))*1000)/(np(j+1)-1));
for as=1:1:length(alfa)
nux(as)=1+(nu-1)*X(as);
Ma(as)=Lo*Lambda*(1-Gamar)*gcevrim*nux(as);
Ua(as)=Ma(as)*Ta*(20.6+0.002638*(Ta-373));
Qh(as)=Kisiz*Hu*gcevrim*X(as);
Qj(1)=Ua(1)+Qh(1)-Qw(1);
end
Qj(j+1)=Ua(j+1)+Qh(j+1)-Qw(j+1);
if j<=360
Tj(j+1)=Tj(j)+(Qj(j+1)Qj(j))/(Ma(j+1)*(20.6+0.002638*(Tj(j)-273)));
else
Tj(j+1)=Tj(j)+(Qj(j+1)Qj(j))/(Ma(j+1)*(21.352+0.00394*(Tj(j)-273)));
end
Pj(j+1)=8.314*Ma(j+1)*Tj(j+1)/Vx(j+1)/1000;
end
for son=1:1:length(alfa)
P(son)=Pa*((Va/Vx(son))^1.36);%Yanma
basinc
if son<=1
Tjson(son)=Ta;
Pjson(son)=Pa;
else
Tjson(son)=Tj(son);
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olmadigi

taktirde

cari

Pjson(son)=Pj(son);
end
end
MaxP=max(Pjson);
MaxT=max(Tjson);
[AX,H1,H2] =plotyy(alfa,Pjson,alfa,X,'plot');
line(alfa,Pjson,'Parent',AX(1));
line(alfa,X,'Parent',AX(2));
set(AX,'YLimMode','auto','YTickMode','auto');
xlabel('Alfa Krank Mili Açisi [KMA]');
title('Basinç ve Yanan Yakit Miktari Orani');
ylim(AX(1),[0 (MaxP+1)]);
ylim(AX(2),[0 3]);
set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','BASINC [MPa]');
set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','WIEBE KATSAYISI');
grid on
figure(2)
plot(alfa,P,alfa,Pjson)%Yanma ve yanma yokken basinclar
xlabel('Alfa Krank Mili Açisi [KMA]');
ylabel('BASINC [MPa]')
title('Yanma Basinc ve Yanma Yokken Basinc');
grid on
% Gürültü Hesabı
turevPj_alfa=diff(Pjson)./diff(alfa);%Basınç Gradyanı
turevPj_alfa1=turevPj_alfa*12;
%

Format

long

eklendi,

yanma

yokken

(2),(3),(4) eklendi
% Gurultu eklendi!!!!!!!???
G=87+0.85*turevPj_alfa1;
turev=length(alfa);
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basınc

P

eklendi,

figure

figure(3)
plot(alfa(2:turev),G);
xlabel('Alfa Krank Mili Açisi [KMA]');
ylabel('GURULTU [DB]');
title('GURULTU');
grid on
Gmax=max(G);
figure(4)
plot(alfa,Tjson)
xlabel('Alfa Krank Mili Açisi [KMA]')
ylabel('SICAKLIK [K]');
title('SICAKLIK');
grid on
nuCv=20.6+(2.638*10^(-3)*tc);%sıkıştırma sonrası havanın ozgul ısısı
nu1=1+((H/4+O/32-1/my)/(Lambda1*Lo+1/my));
for k=2:1:length(alfa)
A1=0.0021*nu1;
B1=33.414*nu1;
kisid=1.03;%disosasyon katsayısı
alfap(k-1)=Pj(k-1)/Pc;%basinc artis orani
C1(k-1)=((kisid*Hu)/(Lambda1*Lo*(1+Gamar)))+(nuCv+8.314*alfap(k1))*tc+2270*(alfap(k-1)-nu1);
tyerel(k-1)=(-B1+((B1^2+4*A1*C1(k-1))^0.5))/(2*A1);
tyerel(1)=2100;
Tyerel(k-1)=tyerel(k-1)+273;
nuCvyanma(1)=25.1+0.0021*tyerel(1);
nuCvyanma(k)=25.1+0.0021*tyerel(k-1);
nuCpyanma(k-1)=nuCvyanma(k-1)+8.314;
if Pjson(k-1)==MaxP;
Arakontrol1(k-1)=Tyerel(k-1);
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else
Arakontrol1(k-1)=0;
end
MaxArakontrol1=max(Arakontrol1);
if Pjson(k)-Pjson(k-1)<0;
Arakontrolcaribasinc(k-1)=Pjson(k-1);
else
Arakontrolcaribasinc(k-1)=0;
end
if Arakontrolcaribasinc(k-1)==0
Arakontrol2(k-1)=0;
else
Arakontrol2(k-1)=MaxArakontrol1;
end
if Arakontrol2(k-1)==0;
Yerelsicaklik(k-1)=0;
else
ky(k-1)=nuCpyanma(k-1)/nuCvyanma(k-1);
Yerelsicaklik(k-1)=Arakontrol2(k-1)*((Pjson(k1)/MaxP)^((ky(k-1)-1)/ky(k-1)));
end
Wj(1)=0;
Wj(k)=Wj(k-1)+1000*(Pjson(k-1)+Pjson(k))*(Vx(k)-Vx(k-1))/2;
Ua(k-1)=Ma(k-1)*Ta*(20.6+0.002638*(Ta-273));
O2(k-1)=1.45*10^(-5)*Yerelsicaklik(k-1)-0.03;%kmol/kg
O2a(k-1)=O2(k-1)*(roy/1000);%kmol/cm^3
M2Y=Lambda1*Lo*nu1;
O2b(k-1)=O2(k-1)/M2Y;%birimsiz
Azot(k-1)=9*10^(-89)*Yerelsicaklik(k-1)^23.775;
Azota(k-1)=Azot(k-1)*(roy/1000);%kmol/cm^3
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Azotb(k-1)=Azot(k-1)/M2Y;
if Yerelsicaklik(k-1)==0;
NO(k-1)=0;
else
NO(k-1)=7.8*10^(-9)*Yerelsicaklik(k-1)^20.00003*Yerelsicaklik(k-1)+0.029;
end
NOa(k-1)=NO(k-1)*(roy/1000);
NOb(k-1)=NO(k-1)/M2Y;
OH(k-1)=1.98*10^(-42)*Yerelsicaklik(k-1)^11.47;
OHa(k-1)=OH(k-1)*(roy/1000);
if Yerelsicaklik(k-1)==0
HizSabiti1(k-1)=0;
HizSabiti2(k-1)=0;
HizSabiti3(k-1)=0;
else
HizSabiti1(k-1)=(3.1*10^13)*(2.71828182845904^(160/Yerelsicaklik(k-1)));
HizSabiti2(k-1)=(6.4*10^9)*Yerelsicaklik(k1)*(2.71828182845904^(-3125/Yerelsicaklik(k-1)));
HizSabiti3(k-1)=4.1*10^13;
end
Reaksiyonhizi1(k-1)=HizSabiti1(k-1)*NOa(k-1)*Azota(k-1);
Reaksiyonhizi2(k-1)=HizSabiti2(k-1)*O2a(k-1)*Azota(k-1);
Reaksiyonhizi3(k-1)=HizSabiti3(k-1)*Azota(k-1)*OHa(k-1);
ikireaksiyonNO(1)=0;
ucreaksiyonNO(1)=0;
ikireaksiyonreelNO(1)=0;
ucreaksiyonreelNO(1)=0;
if Yerelsicaklik(k-1)==0;
ikireaksiyonreelNO(k)=0;
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ikireaksiyonNO(k-1)=0;
ucreaksiyonNO(k-1)=0;
ucreaksiyonreelNO(k)=0;
else
ikireaksiyonreelNO(k)=ikireaksiyonreelNO(k1)+(roy/1000)*Deltaalfa*(1-(ikireaksiyonNO(k1)^2))*(Reaksiyonhizi1(k-1)*Reaksiyonhizi2(k-1)/(ikireaksiyonNO(k1)*Reaksiyonhizi1(k-1)+Reaksiyonhizi2(k-1)))/(3*n);
ucreaksiyonreelNO(k)=ikireaksiyonreelNO(k1)+(roy/1000)*Deltaalfa*(1-(ucreaksiyonNO(k1)^2))*(Reaksiyonhizi1(k-1)*(Reaksiyonhizi2(k-1)+Reaksiyonhizi2(k1)))/(ucreaksiyonNO(k-1)*Reaksiyonhizi1(k-1)+Reaksiyonhizi2(k1)+Reaksiyonhizi3(k-1))/(3*n);
ikireaksiyonNO(k)=ikireaksiyonreelNO(k)/NOa(k-1);
ucreaksiyonNO(k)=ucreaksiyonreelNO(k)/NOa(k-1);
end
V2=nu/Lambda;
if Yerelsicaklik(k-1)==0
ikireaksiyonlugercekNO(k-1)=0;
else
ikireaksiyonlugercekNO(k-1)=10^9*V2*ikireaksiyonreelNO(k1)/(M2Y*roy);
end
ikiikireaksiyonlugercekNO(721)=ikireaksiyonlugercekNO(720);
end
plot(alfa,ikiikireaksiyonlugercekNO)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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EK-B

"DĐZELHESAP" ADLI PROGRAMIN AÇIK KODU

function varargout = program(varargin)
% PROGRAM M-file for program.fig
%

PROGRAM, by itself, creates a new PROGRAM or raises the existing

%

singleton*.

%

H = PROGRAM returns the handle to a new PROGRAM or the handle to

%

the existing singleton*.

%

PROGRAM('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local

% function named CALLBACK in PROGRAM.M with the given input arguments.
%

PROGRAM('Property','Value',...) creates a new PROGRAM or raises the

%

existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are

%

applied to the GUI before program_OpeningFunction gets called. An

%

unrecognized property name or invalid value makes property application

%

stop. All inputs are passed to program_OpeningFcn via varargin.

%

*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one

%

instance to run (singleton)".

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help program
% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Jan-2007 08:07:16
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',

mfilename, ...
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'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @program_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @program_OutputFcn,
'gui_LayoutFcn',
'gui_Callback',
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before program is made visible.
function program_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% varargin command line arguments to program (see VARARGIN)
% Choose default command line output for program
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes program wait for user response (see UIRESUME)
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% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = program_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject

handle to figure

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit1 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double

% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to pushbutton1 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

str1=findobj(gcbf,'Tag','edit1');
D=get(str1,'String');
D=str2double(D);
str2=findobj(gcbf,'Tag','edit6');
alfab=get(str2,'String');

53

alfab=str2double(alfab);
if alfab<180
errordlg('Yanlis Deger. Alfa ilk 180 den buyuk olmalidir.','Hata!','error')
cancel(t)
end
str3=findobj(gcbf,'Tag','edit7');
Deltaalfa=get(str3,'String');
Deltaalfa=str2double(Deltaalfa);
str4=findobj(gcbf,'Tag','edit8');
alfas=get(str4,'String');
alfas=str2double(alfas);
if alfas>540
errordlg('Yanlis Deger. Alfa son 540 dan kucuk olmalidir.','Hata!','e')
cancel(t)
end
str5=findobj(gcbf,'Tag','edit10');
C=get(str5,'String');
C=str2double(C);
str6=findobj(gcbf,'Tag','edit11');
H=get(str6,'String');
H=str2double(H);
str7=findobj(gcbf,'Tag','edit12');
O=get(str7,'String');
O=str2double(O);
str8=findobj(gcbf,'Tag','edit13');
Hu=get(str8,'String');
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Hu=str2double(Hu);
str9=findobj(gcbf,'Tag','edit14');
my=get(str9,'String');
my=str2double(my);
str10=findobj(gcbf,'Tag','edit15');
roy=get(str10,'String');
roy=str2double(roy);
str11=findobj(gcbf,'Tag','edit16');
Lambda=get(str11,'String');
Lambda=str2double(Lambda);
str12=findobj(gcbf,'Tag','edit17');
Lambda1=get(str12,'String');
Lambda1=str2double(Lambda1);
str13=findobj(gcbf,'Tag','edit18');
Etav=get(str13,'String');
Etav=str2double(Etav);
str14=findobj(gcbf,'Tag','edit19');
Epsilon=get(str14,'String');
Epsilon=str2double(Epsilon);
str15=findobj(gcbf,'Tag','edit20');
mh=get(str15,'String');
mh=str2double(mh);
str16=findobj(gcbf,'Tag','edit21');
S=get(str16,'String');
S=str2double(S);
str19=findobj(gcbf,'Tag','edit23');
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Rh=get(str19,'String');
Rh=str2double(Rh);
str20=findobj(gcbf,'Tag','edit24');
P0=get(str20,'String');
P0=str2double(P0);
str21=findobj(gcbf,'Tag','edit25');
Basor=get(str21,'String');
Basor=str2double(Basor);
str22=findobj(gcbf,'Tag','edit27');
T0=get(str22,'String');
T0=str2double(T0);
str23=findobj(gcbf,'Tag','edit28');
n=get(str23,'String');
n=str2double(n);
str24=findobj(gcbf,'Tag','edit30');
i=get(str24,'String');
i=str2double(i);
str25=findobj(gcbf,'Tag','edit31');
k1=get(str25,'String');
k1=str2double(k1);
str26=findobj(gcbf,'Tag','edit32');
n1=get(str26,'String');
n1=str2double(n1);
str27=findobj(gcbf,'Tag','edit33');
k=get(str27,'String');
k=str2double(k);
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str28=findobj(gcbf,'Tag','edit34');
k2=get(str28,'String');
k2=str2double(k2);
str29=findobj(gcbf,'Tag','edit35');
n2=get(str29,'String');
n2=str2double(n2);
str30=findobj(gcbf,'Tag','edit36');
Kisiz=get(str30,'String');
Kisiz=str2double(Kisiz);
str31=findobj(gcbf,'Tag','edit37');
W=get(str31,'String');
W=str2double(W);
str32=findobj(gcbf,'Tag','edit38');
m=get(str32,'String');
m=str2double(m);
str33=findobj(gcbf,'Tag','edit39');
Teta=get(str33,'String');
Teta=str2double(Teta);
str34=findobj(gcbf,'Tag','edit40');
alfaz=get(str34,'String');
alfaz=str2double(alfaz);
str35=findobj(gcbf,'Tag','edit41');
Emmeportu=get(str35,'String');
Emmeportu=str2double(Emmeportu);
%%%%%%%%%%%VERÝLENLER%%%%%%%%%%%%
%Volumetrik Verim Emme portundan Geçen Havanýn Hýzýna göre hesaplanabilir.
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%Ancak hesaplanan bu deðer n(Krank mili Dönme hýzý)' e göre deðiþebilir.
%Dolayýsý ile sabit bir deðer kabul edilecektir.
Pk=P0*Basor;%Doldurucu Sonrasý Hava Basýncý[MPa]
%Adyabatik üssü sabit kabul edilmiþtir. Ancak bu varsayým doðru deðildir.
%Krank mili Dönme açýsýna göre adyabatik üs deðiþir. Adyabatik üs özgül
%ýsýlarýn oranýdýr. Her sýcaklýk için deðiþecektir. Ayrýca politrop üsler
%de adyabatik üsten 0.01 çýkarýlarak hesaplanmýþtýr.
%Kisiz ýsý kullaným katsayýsý%
%Isýnýn ýsý transferi ile kaybolan oranýný gösterir. Ayrýca yanma ile
%birlikte H2,CO ve CO2' nin disolasyonu için ortaya çýkan kayýp ýsýyýda
%simgeler.Bu aþamada sabit kabul edildi.Ýlerki hesaplarda deðiþken olarak
%hesaplanacak. Emme portu direnç ve hýz katsayýlarý volumetrik verimi
%etkileyen parametrelerdir. Volumetrik verim sabit kabul edildiði için bu
%deðerin verilmesine gerek yoktur.
%W Emme Sübabýnda ortalama hýz[m/s]
%m Vibe Katsayýsý
%%%%%%%%HESAPLANANLAR%%%%%%%%%%%
alfa=alfab:Deltaalfa:alfas;%Krank Mili Açýsý(derecealfar=alfa*pi/180;%Krank Mili Açýsý(radyan)
for j=1:1:length(alfa);
if alfa(j)<=(360-Teta)
alfa1=0;
elseif alfa(j)>(360-Teta) & alfa(j)<=(360-Teta+alfaz)
alfa1=alfa1;
alfa1=alfa1+Deltaalfa;
else
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alfa1=50;
end
g(j)=alfa1;
X(j)=1-exp(-6.908*((g(j)/alfaz)^(m+1)));%VÝBE FONKSÝYONU
end
Fp=pi*(D^2)/4;%Piston Alaný
Sx=(S/2)*((1-cos(alfar)+(0.25/4)*(1-cos(2*alfar))));%UON olan uzaklýk
Vh=pi*(D^2/4)*S;%Strok hacmi
Vc=Vh/(Epsilon-1);%Sýkýþtýrma hacmi
Va=Vh+Vc;%Toplam Hacim
Vx=Vc+(Fp*Sx);%Anlýk Hacim
Tk=T0*(Basor^(0.7/1.7));%Doldurucu sonrasý hava sýcaklýgý
rok=(Basor*P0)/(Rh*Tk)*1000000;%Doldurucu sonrasý hava
lo=(1/0.23)*((8*C/3)+8*H-O);%havanýn teorik kutle miktarý[kg/kg]
gcevrim=Etav*rok*Vh/(Lambda*lo);%Çevrim baþýna püskürtülen yakýt[kg/çevrim]
for j=1:length(alfa)
Qh(j)=Hu*Kisiz*gcevrim.*X(j); %Giren Isý miktarý
end
for j=1:1:length(alfa)
if alfa(j)<=360
np1=n1;
else%np:politropik üs
np1=n2;
end
np(j)=np1;
end
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Pa=Pk-(Emmeportu*(W^2)*rok)/(2*10^6);%Emme Sonu Basýnç
Lo=(1/0.21)*(C/12+H/4+O/32);
Pr=0.95*Basor*P0;
DeltaT=10;
Tr=1600-403*Lambda+0.037*n-7.38*Epsilon;
Tk=T0*(Basor)^(0.7/1.7);
Gamar=((Tk+DeltaT)*Pr)/((Epsilon*Pa-Pr)*Tr);
nu0=1+(H/4+O/32-1/my)/(Lambda*Lo+1/my);
nu=(nu0+Gamar)/(1+Gamar);
Ta=(Tk+DeltaT+Gamar*Tr)/(1+Gamar);
Pc=Pa*(Epsilon^n1);
Tc=Ta*(Epsilon^(n1-1));
tc=Tc-273;
Pj(1)=Pa;
Tj(1)=Ta;
Qw(1)=(Pj(1)*Teta*(1-(Vx(1)/Vx(1))^(np(1)-1))*1000)/(np(1)-1);
for j=1:1:(length(alfa)-1)
Qw(j+1)=Qw(j)+((Pj(j)*Vx(j)*(1-((Vx(j)/Vx(j+1))^(np(j+1)-1)))*1000)/(np(j+1)1));
for as=1:1:length(alfa)
nux(as)=1+(nu-1)*X(as);
Ma(as)=Lo*Lambda*(1-Gamar)*gcevrim*nux(as);
Ua(as)=Ma(as)*Ta*(20.6+0.002638*(Ta-373));
Qh(as)=Kisiz*Hu*gcevrim*X(as);
Qj(1)=Ua(1)+Qh(1)-Qw(1);
end
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Qj(j+1)=Ua(j+1)+Qh(j+1)-Qw(j+1);
if j<=360
Tj(j+1)=Tj(j)+(Qj(j+1)-Qj(j))/(Ma(j+1)*(20.6+0.002638*(Tj(j)-273)));
else
Tj(j+1)=Tj(j)+(Qj(j+1)-Qj(j))/(Ma(j+1)*(21.352+0.00394*(Tj(j)-273)));
end
Pj(j+1)=8.314*Ma(j+1)*Tj(j+1)/Vx(j+1)/1000;
end
for son=1:1:length(alfa)
if son<=1
Tjson(son)=Ta;
Pjson(son)=Pa;
else
Tjson(son)=Tj(son);
Pjson(son)=Pj(son);
end
end
MaxP=max(Pjson);
MaxT=max(Tjson);
MaxP=num2str(MaxP);
str17=findobj(gcbf,'Tag','text23');
set(str17,'String',MaxP);
MaxT=num2str(MaxT);
str18=findobj(gcbf,'Tag','text26');
set(str18,'String',MaxT);
[AX,H1,H2] =plotyy(alfa,Pjson,alfa,X,'plot');
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line(alfa,Pjson,'Parent',AX(1))
line(alfa,X,'Parent',AX(2))
set(AX,'YLimMode','auto','YTickMode','auto')
xlabel('Alfa Krank Mili Açisi [KMA]')
title('Basinç ve Yanan Yakit Miktari Orani')
MaxP=str2num(MaxP);
ylim(AX(1),[0 (MaxP+1)])
ylim(AX(2),[0 3])
set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','BASINC')
set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','WIEBE KATSAYISI')
grid on
msgbox('

TAMAMLANDI!!!! ','Tamamlandý','warn')

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit1 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
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function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit6 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit7 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%
if

See ISPC and COMPUTER.
ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
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end
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit8 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit8 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit10 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit10 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit10 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
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% hObject

handle to edit10 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit11 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit11 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit11 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit11 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit12 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit12 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit12 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit12 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit13 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit13 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit13 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit13 (see GCBO)
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% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit14_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit14 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit14 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit14 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit14 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit15_Callback(hObject, eventdata, handles)
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% hObject

handle to edit15 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit15 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit15 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit15_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit15 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit16_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit16 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit16 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit16 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit16 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit17_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit17 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit17 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit17 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit17 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit18_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit18 (see GCBO)
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% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit18 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit18 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit18 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit19_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit19 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit19 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit19 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit19_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit19 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

70

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit20_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit20 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit20 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit20 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit20_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit20 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit21_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit21 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit21 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit21 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit21_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit21 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit22_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit22 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit22 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit22 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit22_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit22 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit23_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit23 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit23 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit23 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit23_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit23 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit24_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit24 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit24 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit24 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit24_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit24 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit25_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit25 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit25 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit25 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit25_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit25 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit27_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit27 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit27 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit27 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit27_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit27 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit28_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit28 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit28 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit28 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit28_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit28 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit29_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit29 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit29 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit29 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit29_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit29 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.

76

%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit30_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit30 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit30 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit30 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit30_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit30 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit31_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit31 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
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% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit31 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit31 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit31_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit31 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit32_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit32 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit32 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit32 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit32_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit32 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
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%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit33_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit33 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit33 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit33 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit33_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit33 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit34_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit34 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit34 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit34 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit34_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit34 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit35_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit35 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit35 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit35 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit35_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit35 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.
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if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit36_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit36 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit36 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit36 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit36_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit36 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit37_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit37 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit37 as text
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%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit37 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit37_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit37 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit38_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit38 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit38 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit38 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit38_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit38 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.
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if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit39_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit39 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit39 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit39 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit39_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit39 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

function edit40_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit40 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit40 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit40 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit40_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit40 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.

if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
function edit41_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit41 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit41 as text
%

str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit41 as a double

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit41_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject

handle to edit41 (see GCBO)

% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles

empty - handles not created until after all CreateFcns called

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
%

See ISPC and COMPUTER.
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if

ispc

&&

isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
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